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1. Rhagymadrodd 
 Rhyddhawyd y canlyniadau cyntaf o Gyfrifiad 2021 ym mis Mehefin 2022. 

Amcangyfrifodd hyn bod gan Fwrdeistref Sirol Caerffili boblogaeth o 175,900 o bobl – 
gostyngiad yn y boblogaeth o’i gymharu â Chyfrifiad 2011 a’r Amcangyfrifon Canol 
Blwyddyn (ACB) o’r boblogaeth a gyhoeddwyd yn 2020. 

 O ran nifer yr aelwydydd, amcangyfrifodd Cyfrifiad 2021 bod 76,300 o aelwydydd ag 
o leiaf un preswylydd arferol. Roedd hyn yn cynrychioli cynnydd mewn aelwydydd ers 
Cyfrifiad 2011, er bod y nifer yma o aelwydydd yn is na’r amcangyfrif a gafwyd yn 
Amcangyfrifon Aelwydydd 2020. 

 Mae’r Papur Briffio hwn yn nodi’r goblygiadau posibl y bydd y boblogaeth sylfaen is 
hon a nifer yr aelwydydd yn ei chael ar y sail tystiolaeth ar gyfer yr Ail Gynllun 
Datblygu Lleol Newydd. 
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2. Cyfrifiad 2021 
Poblogaeth 

 Cynhaliwyd Cyfrifiad 2021 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ar ddydd Sul 21 
Mawrth 2021. Mae’n darparu ciplun o’r boblogaeth ar Ddiwrnod y Cyfrifiad. 
Cyhoeddwyd y prif ffigurau ar y boblogaeth yn ôl rhyw a band oedran 5 mlynedd, 
wedi’u talgrynnu i’r 100 agosaf, ar 28 Mehefin 2022 ar gyfer pob Awdurdod Lleol (ALl) 
yng Nghymru a Lloegr. Cyhoeddwyd data hefyd ar nifer yr aelwydydd ag o leiaf un 
preswylydd arferol. 

 Nododd datganiad y Cyfrifiad y bu gostyngiad ym mhoblogaeth Bwrdeistref Sirol 
Caerffili o 178,800 yn 2011 i 175,900 yn 2021 – gostyngiad o 2,900 o bobl yn y 
boblogaeth o’i gymharu â Chyfrifiad 2011 (-1.62%). 

 Yn hanesyddol, bu problemau gyda phoblogaeth sy’n lleihau yng Nghaerffili, o 
ganlyniad i allfudo net. Fodd bynnag, erbyn canol y 1990au, sefydlogodd y 
gostyngiad hwn yn y boblogaeth, ac mae’r Fwrdeistref Sirol wedi profi twf cyson yn y 
boblogaeth ers hynny. Felly mae’r gostyngiad yn y boblogaeth yn ôl yr hyn a 
ddangosir gan Gyfrifiad 2021 yn annisgwyl. 

 Mae Ffigur 1 yn cymharu’r boblogaeth fel yr amcangyfrifwyd yng Nghyfrifiad 2021 ag 
amcangyfrifon Cyfrifiad 2011 yn ôl band oedran 5 mlynedd er mwyn adnabod sut y 
mae strwythur y boblogaeth wedi newid. Mae’n amlwg bod cynnydd sylweddol wedi 
bod yn nifer y bobl hŷn (65+ oed). Mae’r boblogaeth oed gweithio ar draws bron pob 
grŵp oedran wedi gostwng yn sylweddol, a bu gostyngiad cyffredinol yn nifer y plant. 
Mae gan y newid hwn yn y strwythur demograffig oblygiadau polisi sylweddol o ran 
anghenion cefnogaeth ar gyfer y boblogaeth, gallu’r Fwrdeistref Sirol i gefnogi twf 
economaidd a chynaliadwyedd cyfleusterau cymunedol, gan gynnwys ysgolion. 
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Ffigur 1: Newid yn y Boblogaeth (%) yn ôl grŵp oedran 2011 i 2021 

 Cyhoeddwyd offeryn cymharu ochr yn ochr ag allbynnau Cyfrifiad 2021 er mwyn 
galluogi defnyddwyr i gymharu data’r Cyfrifiad ag amcangyfrifon poblogaeth eraill.1 
Mae’r poblogaethau amgen a nodwyd fel rhan o’r offeryn cymharu hwn wedi’u nodi 
yn Nhabl 1. 
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Tabl 1: Crynodeb o amcangyfrifon poblogaeth o offeryn Cymharu SYG 

 Yn flynyddol, mae’r SYG hefyd yn cyhoeddi Amcangyfrifon Canol Blwyddyn o’r 
boblogaeth, sy’n cael eu cyfrifo drwy ychwanegu genedigaethau a mewnfudo (pobl 
sy’n symud i Fwrdeistref Sirol Caerffili, yn fewnol ac yn rhyngwladol) at y boblogaeth 
sylfaenol a thynnu marwolaethau ac allfudo (pobl yn symud allan o Fwrdeistref Sirol 
Caerffili, yn fewnol ac yn rhyngwladol). Mae’r Amcangyfrifon Canol Blwyddyn ers 
Cyfrifiad 2011 wedi amcangyfrif bod y boblogaeth wedi cynyddu bob blwyddyn. Yn y 
blynyddoedd hyd at 2018-19, bu mwy o enedigaethau na marwolaethau (newid 

 
1 Sicrhau ansawdd Cyfrifiad 2021 - Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ons.gov.uk) 
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naturiol), er bod y graddau y mae newid naturiol yn gyrru twf poblogaeth wedi 
gostwng dros amser. Nododd Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2020 am y tro cyntaf 
bod mwy o farwolaethau na genedigaethau. Fodd bynnag, byddai Amcangyfrifon 
Canol Blwyddyn 2020, a oedd yn cwmpasu’r cyfnod hyd at 30 Mehefin 2020, wedi 
cynnwys cynnydd mewn marwolaethau fel rhan o don gyntaf pandemig Covid-19. 

 Mae mudo net i Fwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn amrywiol dros y 10 mlynedd 
diwethaf, gyda rhai blynyddoedd wedi profi mudo net cadarnhaol a blynyddoedd eraill 
yn profi mudo negyddol (h.y. mwy o bobl yn symud allan nag i mewn). Fodd bynnag, 
y cyfartaledd hirdymor ar gyfer y 10 mlynedd diwethaf yw bod y boblogaeth wedi 
cynyddu 93 o ymfudwyr net y flwyddyn. Amcangyfrifodd ACB 2020 y mudo net uchaf 
a welwyd yn yr 20 mlynedd diwethaf, gyda ffigur mudo net o 887, wedi’i ysgogi’n 
bennaf gan fudo mewnol. 

 Nododd Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2020 boblogaeth ar gyfer Bwrdeistref Sirol 
Caerffili o 181,700 a byddai Cyfrifiad 2021 wedi nodi poblogaeth ar y lefel hon o leiaf. 
Roedd yn annisgwyl felly i’r Cyfrifiad amcangyfrif poblogaeth a oedd tua 5,800 o bobl 
yn is na’r Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2020. 

 Mae’r gwahaniaethau sylweddol rhwng Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2020 a 
Chyfrifiad 2021 yn berthnasol nid yn unig i Gaerffili ond i bob awdurdod lleol yn Ne-
ddwyrain Cymru. Mae gan bob awdurdod ar wahân i Gasnewydd ffigurau Cyfrifiad 
2021 sy’n is na’r Amcangyfrifon Canol Blwyddyn ar gyfer 2020. Y gwahaniaeth yng 
Nghaerffili yw 5,800 o bobl, neu 3.19% o’r boblogaeth. Mae ystod y gwahaniaeth 
rhwng 1.36% yn is ym Mhen-y-bont ar Ogwr i 4.43% yn is ym Mlaenau Gwent. 
Casnewydd yw’r eithriad i hyn gan fod ffigur y Cyfrifiad 2% yn uwch na’r 
Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2020. 

 Fel y dangosir yn Nhabl 2, mae canran y boblogaeth ym mhob un o’r bandiau oedran 
5 mlynedd yng Nghyfrifiad 2021 yn weddol debyg i ACB 2020, ac eithrio’r grwpiau 
oedran 20-29, sy’n gymesur is yn y Cyfrifiad. Mae’r grwpiau oedran hyn yn anodd eu 
cyfrif mewn amcangyfrifon poblogaeth gan fod oedolion gwrywaidd iau yn arbennig 
yn llai tebygol o fod wedi cofrestru gyda meddyg teulu, sy’n rhan o’r set ddata ar 
gyfer amcangyfrifon poblogaeth eraill. Er gwaethaf hyn, mae’r gymhariaeth rhwng y 
ffynonellau data yn dangos bod y strwythur demograffig a ddefnyddiwyd yn y 
senarios twf (yn seiliedig ar Ddamcaniaeth y boblogaeth 2020) yn weddol debyg i’r 
Cyfrifiad, ond bydd y ffigurau cyffredinol ychydig yn is ar gyfer pob grŵp oedran. 
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 Tabl 2: Canran y boblogaeth yn ôl grŵp oedran Cyfrifiad 2021 ac ACB 2020 

 Mae’r offeryn cymharu hefyd yn cymharu’r Amcangyfrifon Poblogaeth ar Sail 
Gweinyddol (APSG). Nid yw’r rhain yn ystadegau swyddogol ar y boblogaeth, ond yn 
hytrach maent yn allbynnau o ymchwil i wahanol fethodolegau ar gyfer cyfrifo’r 
boblogaeth. Mae’r SYG yn datgan na ddylid defnyddio’r rhain ar gyfer polisïau neu 
wneud penderfyniadau. 

 Mae ffigurau o ddwy fethodoleg wahanol wedi’u cyhoeddi, gan ddefnyddio 
ffynonellau data ac amserlenni ychydig yn wahanol. Mae methodoleg APSG f2 ar 
gyfer 2020 yn dangos bod y boblogaeth 5,000 yn uwch nag amcangyfrifon Cyfrifiad 
2021 a’i bod ar lefel debyg i ACB 2020. Mae methodoleg APSG f3 yn defnyddio dull 
gwahanol o ran ffynonellau data ac yn nodi poblogaeth sydd mewn gwirionedd yn 
debyg i Gyfrifiad 2021. 

 Mae’r SYG wedi nodi y bwriedir cyhoeddi adroddiad sy’n cymharu amcangyfrifon 
poblogaeth Cyfrifiad 2021 â’r ffynonellau data eraill, gan gynnwys esboniadau am 
unrhyw wahaniaethau, yn ddiweddarach eleni. 

 Ffynhonnell arall o ddata ar y boblogaeth yw nifer y cleifion sydd wedi’u cofrestru 
gyda meddygfeydd teulu yn y Fwrdeistref Sirol. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan wedi nodi bod ei gofnodion, ym mis Ebrill 2022, yn dangos bod cyfanswm o 
186,827 o drigolion wedi’u cofrestru â meddygfeydd teulu, sy’n amlwg yn boblogaeth 
uwch nag y mae ACB 2020 a Chyfrifiad 2021 yn ei ddangos. Cydnabyddir y gall rhai 
cleifion fod wedi’u cofrestru y tu allan i’r ardal y maent yn byw ynddi, sy’n golygu y 
gall rhai cleifion sydd wedi’u cofrestru fyw y tu allan i’r Fwrdeistref Sirol, ond efallai 
hefyd, bod trigolion Caerffili wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu mewn ALl arall. 
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Aelwydydd 

 Mae Cyfrifiad 2021 yn amcangyfrif bod 76,300 o aelwydydd, sy’n cynrychioli cynnydd 
o 1,800 o aelwydydd (2.4%) o’i gymharu â’r 74,500 o aelwydydd yng Nghyfrifiad 
2011. 

 Mae’r offeryn cymharu a gyhoeddwyd ochr yn ochr â Chyfrifiad 2021 hefyd yn 
darparu cymhariaeth o nifer amcangyfrifedig yr aelwydydd ag un preswylydd arferol 
yn erbyn aelwydydd sy’n cael eu preswylio yn ôl y Dreth Gyngor. Mae’r data o’r Dreth 
Gyngor yn yr offeryn cymharu yn dangos bod 77,100 o aelwydydd o’r fath, 800 o 
aelwydydd yn uwch na’r Cyfrifiad. Mae gan awdurdodau lleol eraill yn Ne-ddwyrain 
Cymru hefyd ffigur aelwydydd Treth Gyngor sy’n uwch nag amcangyfrifon aelwydydd 
y Cyfrifiad. Fel y manylir ym mhapur y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar Sicrhau’r 
Ansawdd Gorau o amcangyfrifon poblogaeth Cyfrifiad 2021,2 codwyd y mater hwn 
gan ALlau a oedd yn ymwneud â’r broses Sicrhau Ansawdd, ond ni ellid esbonio’r 
gwahaniaeth hwn gan ymchwiliadau manylach. 

 Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi amcangyfrifon aelwydydd ar gyfer 
ALlau yng Nghymru. Cânt eu cynhyrchu trwy wneud rhagdybiaethau am 
gyfansoddiad a maint aelwydydd a chymhwyso’r rhain i amcangyfrifon poblogaeth. 
Mae’r tybiaethau hyn yn seiliedig ar dueddiadau’r gorffennol a nodwyd o ddata’r 
cyfrifiad. Mae Amcangyfrifon Aelwydydd 2020 ar gyfer Caerffili yn nodi yr 
amcangyfrifwyd bod 77,242 o aelwydydd, sydd eto yn uwch na Chyfrifiad 2021. 

Maint Cyfartalog Aelwydydd 

 Gellir pennu maint cyfartalog aelwydydd (MCA) ar gyfer Caerffili drwy rannu’r 
boblogaeth â nifer yr aelwydydd. Mae Cyfrifiad 2021 yn dangos bod MCA yn 2.3 o 
bobl fesul cartref, sy’n ostyngiad o 2.4 person fesul cartref yn y Cyfrifiad blaenorol. 
Roedd gan Gaerffili un o’r meintiau aelwydydd cyfartalog uchaf yng Nghymru yn 
2011, sy’n uwch nag MCA Cymru. Er bod MCA yng Nghaerffili wedi gostwng, yn unol 
â thueddiadau cenedlaethol, mae gan Gaerffili un o’r MCA uchaf yng Nghymru o hyd. 

 Cyhoeddodd Cyfrifiad 2011 ddata ar deuluoedd cudd, a ddiffinnir fel “teulu cudd yw 
un sy’n byw ar aelwyd aml-deulu yn ogystal â’r prif deulu, fel cwpl ifanc sy’n byw 
gyda rhieni”. Ni fydd data o Gyfrifiad 2021 ar deuluoedd cudd yn cael ei gyhoeddi tan 
2023. Fodd bynnag, mae hyn yn ffactor allweddol yn MCA, gan na all llawer o 
deuluoedd cudd fforddio ffurfio cartref eu hunain oherwydd fforddiadwyedd tai. 

Cyfyngiadau’r Cyfrifiad 

 Mae’r SYG wedi cyhoeddi erthygl yn manylu ar gryfderau a chyfyngiadau’r dulliau a 
ddefnyddiwyd ar gyfer Cyfrifiad 2021.3 Yn gyntaf, mae’n bwysig nodi mai amcangyfrif 
yn hytrach na chyfrif yw ffigur poblogaeth y Cyfrifiad ac felly gwneir rhagdybiaethau 
ar gyfer y bobl hynny na chwblhaodd Ffurflen Cyfrifiad. Felly mae rhywfaint o 
ansicrwydd yn gysylltiedig â hyn. Fodd bynnag, roedd gan Gaerffili gyfradd cwblhau 
Cyfrifiad uchel iawn (98%) felly gall y lefel o ansicrwydd fod yn llai nag mewn ALlau 
eraill. 

 
2 Uchafu ansawdd amcangyfrifon poblogaeth Cyfrifiad 2021 - Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 
(ons.gov.uk) 
3 Gwybodaeth am ansawdd a methodoleg (QMI) ar gyfer Cyfrifiad 2021 - Y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol (ons.gov.uk) 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/methodologies/maximisingthequalityofcensus2021populationestimates
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/methodologies/maximisingthequalityofcensus2021populationestimates
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/methodologies/qualityandmethodologyinformationqmiforcensus2021
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/methodologies/qualityandmethodologyinformationqmiforcensus2021
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 Un o’r cyfyngiadau amlwg oedd bod y Cyfrifiad wedi’i gynnal yn ystod pandemig 
Covid 19. Er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn datgan, ar gyfer y rhan fwyaf o’r 
boblogaeth, na fyddai’r pandemig wedi effeithio ar y lleoliad y byddai pobl wedi 
ystyried eu hunain yn preswylio ynddo, rhaid cydnabod ar ddiwrnod y Cyfrifiad (21 
Mawrth 2021), bod y rheoliadau Covid 19 oedd mewn grym yn ei gwneud yn ofynnol i 
drigolion o Gymru ‘weithio gartref lle gallant’ ac roedd cyfyngiadau ar gymysgu 
cartrefi, a allai fod wedi arwain at bobl a oedd yn byw mewn dwy aelwyd yn flaenorol 
yn cyfuno fel un cartref yn ystod y pandemig. Ac efallai nad oedd hyn o reidrwydd o 
fewn yr un ardal ALl. 

 Mewn ardaloedd fel rhai Bwrdeistrefi yn Llundain, mae tystiolaeth y gallai llawer o 
drigolion ag ail gartrefi fod wedi bod yn byw mewn cyfeiriadau nad oeddent yn 
gyfeiriadau yn Llundain ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, gan arwain at ostyngiad sylweddol 
ym mhoblogaeth yr ardaloedd hynny oherwydd y rheolau ‘gweithio gartref’, ac roedd 
gweithio ystwyth hefyd yn caniatáu i bobl fyw a gweithio o ardal arall fel eu prif 
breswylfa. Mae perchnogaeth ail gartrefi yng Nghaerffili yn isel iawn ac mae hyn yn 
annhebygol o fod yn ffactor i’r un graddau ag ardaloedd eraill, ond mae’n bosibl bod 
rhai trigolion wedi byw yn rhywle arall o ganlyniad i’r pandemig. 

 Nid dyma’r tro cyntaf i’r Cyfrifiad amcangyfrif poblogaeth sy’n amrywio’n sylweddol o’r 
boblogaeth a nodwyd fel rhan o’r Amcangyfrifon Canol Blwyddyn. Roedd Cyfrifiad 
2011 yn amcangyfrif bod poblogaeth Caerffili tua 5,000 yn uwch na’r hyn a 
awgrymwyd gan yr Amcangyfrifon Canol Blwyddyn. Fel rhan o adolygu’r 
Amcangyfrifon Canol Blwyddyn, rhoddodd y SYG ystyriaeth i’r rhesymau pam yr 
oedd gwahaniaeth yn y ffigurau ac, yn achos Caerffili, barnwyd mai’r rheswm am hyn 
oedd ‘newid poblogaeth na ellir ei briodoli’ h.y. nid oedd modd priodoli’r newid i newid 
naturiol, mudo mewnol neu ryngwladol neu ffactoraau eraill megis ceiswyr lloches, 
carcharorion, a’r lluoedd arfog, ac felly nid oedd y rhesymau dros y gwahaniaeth yn 
hysbys. Mae canllawiau’r SYG yn nodi y gallai hyn fod oherwydd cyfuniad o 
anghywirdebau posibl mewn: 

 Mudo mewnol, yn enwedig oherwydd problemau wrth amcangyfrif 
symudiadau penodol yn gywir, megis pobl ifanc yn gorffen cyrsiau 
addysg bellach. 

 Mudo rhyngwladol, oherwydd gwahanol ddulliau o gyfrifo mewnfudo 
 Amcangyfrifon poblogaeth 2001, a oedd yn seiliedig ar gyfrifiad 2001 
 Amcangyfrifon Cyfrifiad 2011, fel amcangyfrif roedd angen ei wneud ar 

gyfer nifer y bobl nad oedd wedi ymddangos ar ffurflen Cyfrifiad. 
 Diffiniadau carcharorion, sydd wedi’u newid yn ddiweddar. 

 
 Gan fod Cyfrifiad 2011 5,000 yn uwch nag y gellid ei egluro gan newid naturiol a 

mudo, a bod Cyfrifiad 2021 bellach 5,800 yn is nag ACB 2020, mae’n codi 
cwestiynau ynghylch cywirdeb ffigur Cyfrifiad 2011 a’r tybiaethau a wnaed ar gyfer 
pobl na wnaeth ymddangos ar ffurflen y Cyfrifiad. Mae’r offeryn cymharu a 
gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r Cyfrifiad yn nodi mai dim ond 93% oedd cyfradd 
ymateb ar gyfer Cyfrifiad 2011 o’i gymharu â chyfradd ymateb o 98% yn 2021. O 
ganlyniad, roedd gwahaniaeth o 12,100 rhwng cyfrif y boblogaeth (h.y. nifer a 
gwblhaodd y ffurflen) ac amcangyfrif y preswylwyr arferol. Yn 2021, dim ond 4,000 
oedd y gwahaniaeth hwn, gan fod y gyfradd ymateb yn uwch. Pe bai poblogaeth 
Cyfrifiad 2011 wedi cael ei goramcangyfrif ac os nad oedd y 5,000 o bobl ‘na ellir eu 
priodoli’ yn breswylwyr, byddai hyn yn mynd beth o’r ffordd i egluro’r gwahaniaeth 
sylweddol rhwng y ffigurau. 
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 Mae Papur i’w baratoi gan SYG i ystyried beth yw’r gwahaniaethau rhwng yr 
amcangyfrifon ac unrhyw esboniad am hyn. Mae’r mater hefyd i fod i gael ei ystyried 
gan Bwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru, gan fod pryderon ledled Cymru ynghylch y 
gwahaniaethau rhwng poblogaethau Amcangyfrifon Canol Blwyddyn a Chyfrifiad 
2021. Y gobaith yw y gall SYG ddarparu rhywfaint o eglurhad i gyfiawnhau’r 
gwahaniaethau. 

 Cyhoeddir yr Amcangyfrifon Canol Blwyddyn diwygiedig yn gynnar yn 2023, sy’n 
seilio’r Amcangyfrifon Canol Blwyddyn gwreiddiol i Gyfrifiad 2021. Fel yn 2011, 
rhoddir ystyriaeth i enedigaethau blaenorol, marwolaethau a thybiaethau mudo i 
benderfynu a oes angen diwygio. Fodd bynnag, o ystyried maint y gwahaniaeth, 
mae’n debygol y bydd y gwahaniaeth hwn eto’n cael ei ddynodi fel un ‘na ellir ei 
briodoli’. 
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3. Goblygiadau ar gyfer yr Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd 
3.1 Mae’n bwysig ailadrodd mai ciplun o’r boblogaeth ar adeg benodol yw’r Cyfrifiad ac 

nad yw’n cynrychioli rhagolwg o dwf poblogaeth yn y dyfodol. Fel yr eglurwyd yn yr 
adran cyfyngiadau, fe’i cynhaliwyd yn ystod pandemig Covid-19, lle’r oedd trefniadau 
byw, symudiadau a phatrymau gwaith yn wahanol i lawer o bobl. Mae’r pandemig 
hefyd wedi arwain at nifer cynyddol o farwolaethau a gostyngiad mewn 
genedigaethau, wrth i lawer o rieni oedi cyn dechrau teulu nes i’r cyfyngiadau gael eu 
lliniaru. Mae angen gofal felly wrth ddod i gasgliadau o’r data. 

3.2 Fe’i cynhaliwyd hefyd yn erbyn cefndir Brexit, lle mae mudo i’r DU o wledydd yr UE 
bellach wedi’i gyfyngu a llawer o ymfudwyr a deithiodd yn ôl i’w gwlad wreiddiol yn 
ystod y pandemig heb ddychwelyd. Fodd bynnag, mae nifer gyffredinol trigolion 
Caerffili sy’n hanu o’r tu allan i’r DU yn gymharol fach ac yn sicr ni fyddai allfudo 
cyfran o’r boblogaeth hon yn cyfrif am raddfa lawn yr amrywiad. 

3.3 Penderfyniad polisi i’r Cyngor yw lefel twf, gan ystyried nifer o ffactorau cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol, yn ogystal â pholisi cynllunio cenedlaethol 
fel nodir yn y cynllun, Cymru’r Dyfodol, sy’n nodi Bwrdeistref Sirol Caerffili fel Ardal 
Twf Cenedlaethol. 

3.4 Mae’r amcanestyniadau poblogaeth diweddaraf (seiliedig ar 2018), sy’n ystyriaeth 
allweddol wrth baratoi’r cynllun, yn adnabod poblogaeth sylfaen gyda chyfran 
sylweddol o bobl hŷn o’i gymharu â’r boblogaeth oed gweithio a’r boblogaeth plant. 
Dros gyfnod yr amcanestyniad hyd at 2035 rhagwelir y bydd nifer a chyfran y bobl 
hŷn yn cynyddu. Mewn gwrthgyferbyniad, rhagwelir gostyngiad yn y boblogaeth sy’n 
gweithio a’r boblogaeth oed ysgol. 

3.5 Mae’r Cyfrifiad diweddaraf yn dilysu’r tueddiadau a ddangosir yn yr amcanestyniadau 
hyn gan fod data’r Cyfrifiad yn dangos gostyngiad amlwg ym mhoblogaeth oed 
gweithio a phoblogaeth oed ysgol y Fwrdeistref Sirol ers 2011, a chynnydd yn y 
boblogaeth hŷn. 

3.6 Mae tueddiadau’r gorffennol a ddefnyddiwyd i lywio amcanestyniadau Llywodraeth 
Cymru yn dangos cynnydd bach yn y boblogaeth, tra bod y Cyfrifiad, dros gyfnod 
tebyg o amser, yn dangos gostyngiad yn y boblogaeth. Mae’r gostyngiad 
ymddangosiadol yn y boblogaeth dros y 10 mlynedd diwethaf yn destun pryder 
sylweddol gan nad yw strwythur poblogaeth anghytbwys yn ddymunol am resymau 
economaidd neu gymdeithasol. 

3.7 Mae Papur Sail Tystiolaeth ar Opsiynau Twf Poblogaeth a Thai wedi’i baratoi, sy’n 
nodi ystod o senarios twf ar gyfer cyfnod y cynllun 2020-2035, a’r hyn y mae 
tybiaethau amrywiol yn ei olygu ar gyfer strwythur y boblogaeth, yn ogystal â nifer yr 
aelwydydd ac anheddau. Mae rhai o’r senarios a brofwyd a’r rhagdybiaethau y tu ôl 
iddynt yn seiliedig ar dueddiadau, gan adlewyrchu Cyfrifiad 2011 neu dueddiadau 
rhwng 2001 a 2011. Mae tybiaethau eraill yn seiliedig ar bolisi, gan adlewyrchu sut y 
gellid newid y strwythur demograffig i ddarparu poblogaeth fwy cytbwys trwy 
ddarparu tai newydd, ac annog mewnfudo o bobl economaidd weithgar. Mae 
crynodeb o’r opsiynau twf a’r ffigurau sy’n deillio o bob un o’r senarios wedi’u 
cynnwys yn Atodiad 1. 

3.8 Mae’r amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd seiliedig ar 2018 wedi llywio pob 
un o’r senarios twf, ond mae’r boblogaeth sylfaenol hefyd wedi’i diweddaru i 
adlewyrchu’r boblogaeth yn unol ag ACB 2020. O dan bob senario, nodir poblogaeth 
gychwyn a diwedd a nifer yr aelwydydd, ond yr ystyriaeth sylfaenol yw’r newid yn y 
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boblogaeth, aelwydydd ac anheddau gan mai dyma yn y pen draw sy’n pennu’r 
gofynion defnydd tir ar gyfer yr Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd. 

Goblygiadau ar gyfer y Senario a Ffefrir 

3.9 Y senario a ffefrir ar gyfer yr Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd yw Opsiwn J ‘twf ym 
mhoblogaeth oed gweithio PRC’, a fyddai’n annog twf yn y boblogaeth oed gweithio 
sy’n angenrheidiol i gefnogi twf swyddi rhanbarthol. Mae’r senario hwn yn cael ei 
arwain gan anheddau ac mae’n agos at bwynt canol rhwng tueddiadau adeiladu tai 
hirdymor a pharhad o ffigwr gofyniad tai blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 
mabwysiedig. 

3.10 O dan y senario twf hwn, byddai poblogaeth y Fwrdeistref Sirol yn cynyddu 10,685 
dros gyfnod 15 mlynedd y cynllun, a fyddai’n hwyluso twf yn y boblogaeth oedran 
gweithio o 4,100 - lefel a fyddai’n cefnogi’r uchelgeisiau creu swyddi ar gyfer 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. O ran anheddau, byddai hyn yn golygu gofyniad o 
450 o anheddau’r flwyddyn. 

3.11 Wrth i newid naturiol isel gael ei ragamcanu dros gyfnod y cynllun, mae’r opsiwn twf 
a ffefrir yn rhagdybio y bydd twf yn cael ei gyflawni drwy fudo ar lefelau sy’n uwch 
na’r cyfartaleddau hirdymor (900 y flwyddyn). Gall y gostyngiad ymddangosiadol yn y 
boblogaeth yn y Cyfrifiad awgrymu efallai na fydd hyn yn ymarferol gan y byddai 
angen gwrthdroi tueddiadau blaenorol yn sylweddol. Fodd bynnag, efallai nad allfudo 
yw’r achos gan nad yw’r gwahaniaeth yn ffigurau’r Cyfrifiad wedi’i esbonio eto gan 
SYG. Hyd yn oed os yw’r Amcanion Canol Blwyddyn diwygiedig yn dangos allfudo 
net hirdymor, mae hon yn duedd y byddai’r Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd yn 
dymuno ei gwrthdroi o ran polisi i adlewyrchu safle Caerffili o fewn Ardal Twf 
Genedlaethol yng Nghymru’r Dyfodol. 

3.12 Mewn termau rhifiadol, mae Cyfrifiad 2021 yn nodi bod llai o bobl o oedran gweithio 
ym mhoblogaeth Caerffili na’r boblogaeth sylfaenol a ddefnyddiwyd ar gyfer y 
senario. Fodd bynnag, fel y dangosir yn Nhabl 2, mae cyfran y bobl o fewn pob grŵp 
oedran fel canran yn weddol debyg. Egwyddor fras y senario yw cynyddu’r 
boblogaeth oedran gweithio hon i lefel a fyddai’n cefnogi dyheadau creu swyddi 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac mae’r boblogaeth oedran gweithio is yn y Cyfrifiad 
yn cadarnhau bod hwn yn parhau i fod yn nod cyfreithlon. 

3.13 Mae Cyfrifiad 2021 yn nodi cynnydd yn nifer yr aelwydydd ers 2011 ac yn 
cadarnhau’r duedd bod maint aelwydydd yn gostwng. Mae hyn yn cydymffurfio â’r 
tybiaethau a ddefnyddiwyd yn y Papur Sail Tystiolaeth. Mae’r ffigur sylfaenol ar gyfer 
aelwydydd yn y Cyfrifiad tua 900 yn is na nifer yr aelwydydd a ddefnyddiwyd fel sail 
2020 ar gyfer yr Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd. Fodd bynnag, fel y nodwyd 
eisoes, y ffactor allweddol yw’r newid yn nifer yr aelwydydd, nid nifer sylfaenol yr 
aelwydydd eu hunain. Nid yw’r ffaith bod aelwydydd y Cyfrifiad yn is felly yn 
tanseilio’r sail tystiolaeth. 

3.14 Mae’r Amcanestyniad a Ffefrir yn cymhwyso addasiad cyfradd aelodaeth i 
dybiaethau aelwydydd Llywodraeth Cymru (LlC) i adlewyrchu’r cynnydd 
amcanestyniadol yn nifer y bobl ifanc 19-29 oed sy’n byw ar aelwydydd mwy, gan fod 
hyn yn arwydd o’r grŵp hwn yn methu â ffurfio eu haelwydydd eu hunain am 
resymau fforddiadwyedd. Roedd yr AHS uwch na’r cyfartaledd yng Nghaerffili yn 
ffactor wrth gymhwyso’r addasiad hwn. Mae’r Cyfrifiad yn cadarnhau bod AHS 
Caerffili yn parhau i fod yn un o’r uchaf yng Nghymru a byddai’n cefnogi’r cyfiawnhad 
y tu ôl i’r addasiad hwn. Bydd darparu tai, gan gynnwys tai fforddiadwy, trwy 
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ddyrannu digon o dir i ddiwallu anghenion pob sector o’r gymuned yn helpu i fynd i’r 
afael â materion fforddiadwyedd yn y Fwrdeistref Sirol. 

3.15 Mae cyfraddau aelodaeth aelwydydd, a ddefnyddir i drosi poblogaeth yn aelwydydd, 
yn deillio o ddata’r Cyfrifiad. Ni chynhwyswyd y data sy’n llywio hyn yn y datganiad 
cyntaf ac felly nid yw’n bosibl cymharu sut mae hyn wedi newid. Byddai angen 
datganiadau pellach o ddata’r Cyfrifiad yn ddiweddarach yn y flwyddyn ac i mewn i 
2023 er mwyn pennu gwahaniaethau mewn cyfraddau aelodaeth fesul grŵp oedran 
er mwyn llywio’r modiwlau data ar gyfer rhagamcanion yn y dyfodol. 

3.16 Nid yw’r amcangyfrif ar gyfer nifer yr anheddau chwaith wedi’i gyhoeddi fel rhan o’r 
datganiad hwn a disgwylir iddo gyrraedd diwedd 2022. Mae’r senarios twf yn 
defnyddio cyfradd unedau gwag yn seiliedig ar y gymhareb rhwng aelwydydd ac 
anheddau. Roedd hyn yn 1.037 yng Nghyfrifiad 2011. Os bydd y gymhareb hon yn 
cynyddu, mae’n golygu y gallai fod angen mwy o anheddau i ddiwallu’r un nifer o 
aelwydydd. Os yw’r gyfradd unedau gwag yng Nghyfrifiad 2021 yn uwch na’r hyn 
sydd wedi’i gynnwys yn y cynllun ar hyn o bryd, rhoddir ystyriaeth i sut mae’r ffigur 
hwn yn cyd-fynd â data arall ar nifer yr anheddau cyn pennu’r goblygiadau. 

Goblygiadau ar gyfer senarios eraill 

3.17 Mae’r Papur Sail Tystiolaeth yn ystyried nifer o senarios eraill. Mae Senarios A, B ac 
C yn ail-greu amcanestyniadau ar sail 2018 LlC (Prif Amcanestyniad Poblogaeth, 
Poblogaeth Uchel a Phoblogaeth Isel), wedi’u hailseilio i ACB 2020. Mae’r tybiaethau 
sy’n llywio’r amcanestyniadau poblogaeth yn seiliedig ar dueddiadau’r gorffennol o 
ran genedigaethau, marwolaethau a mudo a thybiaethau amrywiol ar ffrwythlondeb a 
marwolaethau. Mae cyfraddau ffrwythlondeb a marwolaethau yn cael eu cymhwyso 
ar sail oedran penodol i gyfran y boblogaeth o fewn y grŵp oedran hwnnw. Er bod 
cyfanswm y bobl ar gyfer y rhan fwyaf o grwpiau oedran yn llai, mae cyfran y bobl ym 
mhob grŵp oedran yn weddol gyson â Chyfrifiad 2021. 

3.18 Gan fod y senarios hyn yn cael eu cymryd yn uniongyrchol o amcanestyniadau LlC 
2018, ni fyddai’n ddymunol ystyried y tybiaethau hyn yng ngoleuni’r Cyfrifiad newydd. 
Mae LlC wedi dweud na fydd y set nesaf o amcanestyniadau poblogaeth ac 
aelwydydd is-genedlaethol (ALl), sy’n deillio o Gyfrifiad 2021 yn cael eu cyhoeddi tan 
2024. 

3.19 Mae Senarios D i G yn ystyried gwahanol lefelau ymfudo gan gynnwys mudo net 
sero, mudo cyfartalog dros y 10 a 19 mlynedd diwethaf a lefelau mudo sy’n 
adlewyrchu’r cyfartaledd rhanbarthol. Byddai’r tri senario cyntaf yn arwain at 
ostyngiad cyffredinol yn y boblogaeth erbyn diwedd cyfnod y cynllun, ac ym mhob un 
o’r pedair senario byddai gostyngiad yn y boblogaeth oedran gweithio. 

3.20 Fel y dywedwyd yn flaenorol, mae disgwyl i’r Amcangyfrifon Canol Blwyddyn gael eu 
hadolygu yn gynnar yn 2023 i’w hadleoli i boblogaeth 2021. Nid yw effeithiau posibl 
yr adolygiad hwn ar ffigurau mudo yn hysbys gan y byddai’n dibynnu ar yr esboniad 
pam mae Cyfrifiad 2021 yn is na’r ACB. Os caiff ffigurau mudo yn y gorffennol eu 
diwygio yn yr ACB, mae’n fwy tebygol o fod yn adolygiad ar i lawr yn hytrach na 
chynnydd mewn mudo blynyddol. Byddai ffigurau mudo is na’r tueddiadau presennol 
yn y gorffennol yn golygu mwy o ostyngiad yn y boblogaeth, ac yn benodol y 
boblogaeth oedran gweithio, nag a brofwyd eisoes. Nid yw hyn yn ddymunol o 
safbwynt polisi, gan fod yr Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd yn ceisio sefydlu 
strwythur economaidd a phoblogaeth cynaliadwy a fydd yn cefnogi cymunedau a’r 
economi. 
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3.21 Mae Senarios H ac I yn senarios a arweinir gan anheddau sydd wedi’u cyfyngu i 
ffigur tai’r CDLl mabwysiedig a chyfraddau adeiladu tai hirdymor yn y drefn honno. 
Gan eu bod yn cael eu harwain gan anheddau, gan gyfyngu ar dwf i nifer gyfartalog o 
anheddau y flwyddyn, ni fyddai newidiadau i’r boblogaeth neu aelwydydd sylfaenol 
yn y pen draw yn effeithio ar nifer cyffredinol yr anheddau a fyddai’n cael eu darparu 
o safbwynt y cynllun. 

3.22 Mae’r senario olaf (K) yn rhagolwg economaidd sy’n rhagdybio na fydd unrhyw 
ymyrraeth polisi ac yn nodi dirywiad sylweddol yn y boblogaeth. Mae’r tybiaethau’n 
gysylltiedig â rhagolygon economaidd yn hytrach na phoblogaeth y Cyfrifiad felly mae 
poblogaeth Cyfrifiad 2021 yn annhebygol o effeithio ar y casgliad nad yw’r senario 
hwn yn ddymunol ar gyfer y cynllun. 

Dyddiadau rhyddhau pellach o ddata Cyfrifiad 2021 

Mae’r dyddiadau rhyddhau ar gyfer data ychwanegol o’r Cyfrifiad wedi’u handabod dros dro 
fel a ganlyn: 

• Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn 2021 – Hydref i Dachwedd 2022 
• Adroddiad sy’n cymharu amcangyfrifon poblogaeth Cyfrifiad 2021 â’r AMBau 

diweddaraf ac amcangyfrifon poblogaeth ar sail gweinyddol (ABPEau), gan gynnwys 
esboniadau am unrhyw wahaniaethau – diwedd 2022 

• Asesiad sicrwydd ansawdd llawn o amcangyfrifon poblogaeth Cyfrifiad 2021, gan 
gynnwys proses adborth awdurdodau lleol – diwedd 2022  

• Ffigurau pennawd ar feysydd pwnc gan gynnwys Tai (nifer yr anheddau, preswylwyr 
yn ôl blwyddyn sengl, maint yr aelwyd) - Tachwedd/Rhagfyr 2022 

• Ailseiliwyd yr Amcangyfrifon Canol Blwyddyn diwygiedig i Gyfrifiad 2021 – Dechrau 
20234 

• Data Cyfrifiad Aml-amrywiad – 2023 
• Amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd is-genedlaethol Llywodraeth Cymru ar 

sail 2021 – 2024 

  

 
4 Ystadegau poblogaeth a chanllaw ffynonellau - Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/methodologies/populationstatisticsandsourcesguide#rebased-mid-2012-to-mid-2020-population-estimates
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4. Casgliad 
4.1 Mae Cyfrifiad 2021 wedi adnabod gostyngiad yn y boblogaeth o’i gymharu â 

Chyfrifiad 2011 a Chyfrifiad o’r Effaith ar Ieuenctid 2020. Er nad yw’r SYG wedi rhoi 
esboniad am yr amrywiad sylweddol a disgwylir eglurhad pellach yn ddiweddarach 
eleni, rhaid nodi bod y Cyfrifiad wedi’i gynnal yn ystod pandemig a hefyd ar adeg o 
ansicrwydd ynghylch Brexit, a allai fod wedi effeithio ar sut y cwblhaodd pobl eu 
ffurflenni Cyfrifiad. 

4.2 Mae nifer yr aelwydydd wedi cynyddu rhwng Cyfrifiadau, er bod nifer sylfaenol yr 
aelwydydd yn is na’r hyn y mae amcangyfrifon blaenorol wedi’i nodi. 

4.3 Mae Cyfrifiad 2021 yn atgyfnerthu rhai o’r pryderon allweddol sydd wedi’u nodi fel 
rhan o sylfaen dystiolaeth yr Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd, gan gynnwys yr 
anghydbwysedd yn y boblogaeth sydd â phoblogaeth sy’n heneiddio a phoblogaeth 
oed gweithio a phoblogaeth oed ysgol sy’n lleihau, a maint cyfartalog uchel 
aelwydydd, sy’n gysylltiedig â fforddiadwyedd tai. 

4.4 Dim ond ciplun o’r boblogaeth yw’r Cyfrifiad ac nid yw’n rhagolwg, er y bydd 
cymariaethau a thueddiadau yn ddiamau yn cael eu tynnu rhwng y data hwn a 
Chyfrifiadau blaenorol. Mae’r ffaith bod y boblogaeth yn is nag y mae’r Ail Gynllun 
Datblygu Lleol Newydd yn cynllunio ar ei gyfer yn destun pryder gan nad yw’r 
rhesymau dros hyn yn eglur, ond nid yw hyn ynddo’i hun yn tanseilio dilysrwydd y 
senarios y mae’r cynllun wedi’u hystyried gan fod yr Ail Gynllun Datblygu Lleol 
Newydd yn ystyried goblygiadau newid yn nefnydd tir yng nghyswllt poblogaeth, 
aelwydydd ac anheddau dros amser. Dylanwadir ar y newid hwn gan benderfyniadau 
polisi ar lefel y twf y dylid ei gynnwys er mwyn mynd i’r afael â’r heriau a wynebir a 
lleoliad Caerffili o fewn Ardal Twf Cymru’r Dyfodol, yn hytrach na chaniatáu i 
dueddiadau’r gorffennol barhau. O ganlyniad, bernir bod y lefel twf a ffefrir yn parhau 
i fod yn briodol. 
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5. Atodiad 1 – Crynodeb o Senarios Twf 
A Prif Amcanestyniad 

Seiliedig ar 2018 LlC 
Yn seiliedig ar amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd 
‘Prif’ ALl sy’n seiliedig ar 2018 LlC 

B Poblogaeth uchel  
seiliedig ar 2018 LlC 

Yn seiliedig ar amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd 
‘Uchel’ ALl sy’n seiliedig ar 2018 LlC - tybiaethau ffrwythlondeb 
uchel, disgwyliad oes uchel a mudo 

C Poblogaeth isel 
seiliedig ar 2018 LlC 

Yn seiliedig ar amcanestyniadau ‘Isel’ o boblogaeth ac 
aelwydydd awdurdodau lleol sy’n seiliedig ar 2018 LlC , 
ffrwythlondeb isel, disgwyliad oes isel a thybiaethau mudo 

D Dim mudo net Yn seiliedig ar dybiaethau ‘Prif’ Llywodraeth Cymru yn 2018 ar 
gyfer ffrwythlondeb a marwolaethau ond gyda llif mudo mewnol 
a rhyngwladol cytbwys, gan arwain at ddim mudo net. Data o 
Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2019 a 2020 wedi’u cynnwys. 

E Mudo cyfartalog 19 
mlynedd 

Yn seiliedig ar gyfraddau mudo cyfartalog 19 mlynedd yn 
hytrach na’r cyfraddau 5 mlynedd a ddefnyddiwyd yn yr 
amcanestyniadau seiliedig ar 2018. Mae Ffrwythlondeb a 
Marwolaethau yn adlewyrchu ‘Prif’ amcanestyniadau ALl. Data 
o Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2019 a 2020 wedi’u 
cynnwys. 

F Mudo cyfartalog 10 
mlynedd 

Yn seiliedig ar gyfraddau mudo cyfartalog 10 mlynedd yn 
hytrach na’r cyfraddau 5 mlynedd a ddefnyddiwyd yn 
amcanestyniadau seiliedig ar 2018. Mae Ffrwythlondeb a 
Marwolaethau yn adlewyrchu ‘Prif’ amcanestyniadau ALl. Data 
o Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2019 a 2020 wedi’u 
cynnwys. 

G Mudo cyfartalog i 
Dde-ddwyrain Cymru 
– 10 mlynedd 

Yn seiliedig ar fudo cyfartalog De-ddwyrain Cymru dros y 10 
mlynedd diwethaf. Mae tybiaethau Ffrwythlondeb, 
Marwolaethau ac Aelwydydd yn adlewyrchu ‘Prif’ 
amcanestyniadau ALl. Data o Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 
2019 a 2020 wedi’u cynnwys. 

H Arweinir gan 
anheddau – parhad y 
CDLl mabwysiedig 

Cyfyngir twf i ffigur anheddau cyfartalog o 575 annedd y 
flwyddyn. Data o Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2019 a 2020 
wedi’u cynnwys. 

i Arweinir gan 
anheddau – 
cyfartaledd 15 
mlynedd 

Twf wedi’i gyfyngu i ffigur anheddau cyfartalog crwn o 373 o 
anheddau’r flwyddyn sy’n adlewyrchu’r anheddau a gwblhawyd 
ar gyfartaledd dros y 15 mlynedd diwethaf. Mae’r ffigur hwn yn 
debyg i’r cyfartaledd 20 mlynedd o 389 o anheddau. Data o 
Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2019 a 2020 wedi’u cynnwys. 

J Arweinir gan 
anheddau – twf ym 
mhoblogaeth oed 
gweithio PRC  

Twf wedi’i gyfyngu’n agos at bwynt canol rhwng Senarios H ac 
I ac wedi’i osod ar rif annedd a fyddai’n cefnogi twf yn y 
boblogaeth oed gweithio sy’n angenrheidiol i gefnogi twf 
swyddi rhanbarthol. 

K Arweinir gan 
Gyflogaeth - 
Rhagolwg Cyflogaeth 
Oxford Economics 

Poblogaeth, mudo, a swyddi a gymerwyd o ragolygon ‘heb 
ymyrraeth polisi’ Oxford Economics ym mis Gorffennaf 2021 a 
baratowyd fel rhan o’r sail tystiolaeth ar gyfer yr Adolygiad o Dir 
Cyflogaeth 
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Senarios (gan gynnwys 
addasiadau Cyfradd 
Mudo ac addasiadau ar 
gyfer yr amcangyfrifon 
canol blwyddyn 
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A Prif Amcanestyniad 
seiliedig ar 2018 LlC 1,881 1.0 2,862 3.7 2,966 198 -2,868 

B Poblogaeth Uchel  
seiliedig ar 2018 LlC 5,499 3.0 4,241 5.5 4,395 293 -1,842 

C Poblogaeth Isel  seiliedig 
ar 2018 LlC -3,313 -1.8 1,026 1.3 1,064 71 -3,938 

D Dim Mudo Net -2,789 -1.5 884 1.1 917 61 -6,413 

E Mudo Cyfartalog Tymor 
Hir (19 Mlynedd) -1,002 -0.6 1,695 2.2 1,756 117 -5,380 

D
d 

Mudo Cyfartalog Tymor 
Hir (10 Mlynedd) -1,137 -0.6 1,636 2.1 1,696 113 -5,443 

G Mudo cyfartalog de-
ddwyrain Cymru 5,212 2.9 4,195 5.4 4,348 290 -756 

H Parhau â’r CDLl 
mabwysiedig 15,058 8.3 8,323 10.8 8,622 575 7,668 

i Cyfraddau adeiladu tai 
tymor hir 7,990 4.4 5,399 7.0 5,595 373 1,944 

J Twf poblogaeth oed 
gweithio PRC 10,685 5.9 6,513 8.4 6,750 450 4,126 

K 
Senario Rhagolwg 
Cyflogaeth Oxford 
Economics 

-8,805 -4.8% -2031 -2.6% 0 0 -11,231 
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