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Ffynonellau Ystadegau Etholaethol a 

Rhanbarthol 

Mae'r rhan fwyaf o'r ystadegau hyn yn cael eu cyhoeddi ar gyfer etholaethau Seneddol.  Mae ffiniau 

etholaethau yn cael eu hadolygu a'u newid o bryd i'w gilydd, felly nid yw ffiniau etholaethau Seneddol 

y DU a'r Cynulliad bob amser yr un fath.  Felly, mae bob amser yn ddefnyddiol i egluro yn union pa 

ffiniau y mae'r ffynonellau ystadegol hyn yn ymwneud â hwy, yn enwedig wrth wneud cymariaethau 

dros amser. 

Ffynonellau Cyffredinol o Ystadegau 

 Mae bwletin Llywodraeth Cymru ar ddata etholaethol a rhanbarthol yn cynnwys data ar yr economi, 

iechyd, addysg, tai, yr amgylchedd a thrafnidiaeth, a llawer mwy - Data ar gyfer ardaloedd 

etholaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

 Mae mapiau rhyngweithiol y Gwasanaeth Ymchwil o ddata etholaethol a rhanbarthol ar gyfer 

amrywiaeth eang o feysydd pwnc gan gynnwys mynediad at wasanaethau cyhoeddus a phreifat ar 

gael yn Proffiliau Etholaethau 2016. 

 Mae gwefan Llyfrgell Tŷ'r Cyffredin yn cynnwys amrywiaeth o offer ystadegol i archwilio data ar 

gyfer etholaethau ledled Cymru a gweddill y DU.  Llyfrgell Tŷ'r Cyffredin yw'r hyn sy'n cyfateb yn 

Senedd y DU i'r Gwasanaeth Ymchwil. 

 Mae Data Cyfrifiad Cymru a Lloegr 2011 y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cynnwys data ar 

bynciau megis poblogaeth, iechyd, addysg a sgiliau, tai, yr economi a'r iaith Gymraeg. 

 Gwefan Ystadegau Cymdogaethau y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n cynnwys ystadegau 

etholaethol ar ystod o bynciau tebyg i'r rhai a gwmpesir gan ddata'r Cyfrifiad. 

Busnes, yr Economi a'r Farchnad Lafur 

 Mae Proffiliau'r Farchnad Llafur Etholaethau y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn crynhoi data ar 

bobl sy'n gweithio a'r rhai nad ydynt yn gweithio, enillion a galwedigaethau ar gyfer pob etholaeth. 

 Mae Briffiau Misol y Farchnad Lafur y Gwasanaeth Ymchwil yn rhoi'r data diweddaraf ar bobl sy'n 

gweithio a'r rhai nad ydynt yn gweithio yn ôl etholaeth. 

 Mae gan Gweithgarwch, Maint a Lleoliadau Busnesau'r DU y Swyddfa Ystadegau Gwladol y data 

diweddaraf ar fentrau sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW a PAYE yn ôl diwydiant, maint a throsiant 

ar gyfer etholaethau.   

Gweler rhestrau darllen datblygu economaidd ac adfywio am wybodaeth bellach. 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg  

 Mae data ar bynciau megis ysgolion, disgyblion, athrawon a chymhwyster am brydau ysgol am ddim 

ar gael ar gyfer etholaethau ar Ystadegau Cymru. 

 Mae'r Gwasanaeth Derbyn i Brifysgolion a Cholegau (UCAS) yn cyhoeddi data blynyddol ar fynediad 

i addysg uwch yn ôl etholaeth.  

 Mae Proffiliau'r Farchnad Lafur Etholaethau yn darparu manylion am y lefel uchaf o gymhwyster 

sydd gan drigolion pob etholaeth. 

http://gov.wales/statistics-and-research/data-national-assembly-wales-constituency-areas/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/statistics-and-research/data-national-assembly-wales-constituency-areas/?skip=1&lang=cy
http://maps.assembly.wales/cy/iaconstituencyprofile/atlas.html
http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/offices/commons/commonslibrary/statistics-for-uk-constituencies/
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011
http://www.neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/
http://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/wpca/contents.aspx
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/research/Pages/ResearchDocuments.aspx?category=Transport
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/bus-register/uk-business/index.html
https://statscymru.cymru.gov.uk/Search?Query=constituency
https://www.ucas.com/corporate/data-and-analysis/ucas-undergraduate-releases/he-entry-rates
https://www.ucas.com/corporate/data-and-analysis/ucas-undergraduate-releases/he-entry-rates
http://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/wpca/contents.aspx
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 Mae cyhoeddiad Cyllid a Thollau EM  Plant mewn Teuluoedd Incwm Isel yn edrych ar lefelau tlodi 

plant ar lefel etholaeth. 

Etholiadau a Phleidleiswyr 

 Mae canlyniadau etholaethol a rhanbarthol ar gyfer etholiadau blaenorol i Gynulliad Cenedlaethol 

Cymru ar gael ar Wefan y Cynulliad.   

 Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ystadegau ar nifer yr Etholwyr yn Etholaethau Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru.   

 Oherwydd gwahaniaethau mewn cymhwyster pleidleiswyr, mae ystadegau ar wahân ar gael ar gyfer 

Etholiadau Cyffredinol.  Mae'r rhain yn cael eu cyhoeddi gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, yn 

natganiadau Ystadegau Etholiadol Y DU. 

 Mae'r Comisiwn Etholiadol yn cyhoeddi amrediad eang o ystadegau a dadansoddiadau ynghylch 

etholiadau yng Nghymru a'r DU. 

Yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth 

 Er bod y rhan fwyaf o ddata amgylcheddol a thrafnidiaeth ar gyfer ardaloedd lleol yng Nghymru yn 

cael ei gyhoeddi yn ôl awdurdod lleol, mae Cyfrifiad 2011 yn cynnwys data ar Argaeledd Car neu 

Fan a Dull Teithio i'r Gwaith. 

Gweler rhestrau darllen yr Amgylchedd a Chludiant am wybodaeth bellach. 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

 Er bod y rhan fwyaf o ystadegau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru yn cael eu 

cyhoeddi yn ôl bwrdd iechyd lleol neu awdurdod lleol yn hytrach nag etholaeth, mae'r datganiad 

Iechyd a Darpariaeth Gofal Di-dâl o Gyfrifiad 2011 yn cynnwys peth data etholaeth.  Mae hyn yn 

ystyried a yw pobl yn adrodd bod ganddynt anabledd neu salwch cyfyngus hirdymor, pa mor dda y 

maent yn meddwl yw eu hiechyd, ac a ydynt yn darparu gofal di-dâl. 

Tai 

 Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi Ystadegau Prisiau Tai ar gyfer Ardaloedd Bach, 

sy'n cynnwys prisiau cyfartalog tai a nifer y gwerthiannau yn ôl etholaeth. 

 Mae Cyfrifiad 2011 yn darparu data etholaethol pellach ar dai.  Mae amrywiaeth o bynciau yn cael eu 

cynnwys, gan gynnwys  Nifer o Anheddau,  Deiliadaeth Aelwydydd a Math o Lety. 

Gweler rhestrau darllen Tai am wybodaeth bellach. 

Poblogaeth a Demograffeg 

 Mae Amcangyfrifon Poblogaethau Ardaloedd Bychain y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn darparu 

amcangyfrifon poblogaeth blynyddol ar gyfer etholaethau. 

 Mae Cyfrifiad 2011 yn darparu gwybodaeth fanwl ar boblogaeth a nodweddion demograffig 

etholaethau, fel Dwysedd Poblogaeth, Math o Gartref,  Statws Priodasol a Phartneriaeth Sifil, 

Grŵp Ethnig,  Hunaniaeth Genedlaethol a Chrefydd. 

Treth, Nawdd Cymdeithasol a Lles 

 Mae Cyllid a Thollau EM yn cyhoeddi data etholaethol ar gyfer incwm trethadwy a'r dreth incwm a 

delir yn ei ddatganiad blynyddol Incwm personol yn ôl blwyddyn dreth.  Mae hefyd yn cyhoeddi 

ystadegau etholaethol ar gyfer y rhai sy'n derbyn Budd-dal Plant a Chredydau Treth. 

https://www.gov.uk/government/statistics/personal-tax-credits-children-in-low-income-families-local-measure-2013-snapshot-as-at-31-august-2013
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgManageElectionResults.aspx?bcr=1
https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Population-and-Migration/Electoral-Register/Electors-by-AssemblyConstituency-and-Year
https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Population-and-Migration/Electoral-Register/Electors-by-AssemblyConstituency-and-Year
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pop-estimate/electoral-statistics-for-uk/index.html
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/qs416ew
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/qs416ew
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/qs701ew
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/ks301ew
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/ks301ew
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/housing/articles/housepricestatisticsforsmallareas/previousReleases
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/qs418ew
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/qs405ew
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/qs402ew
http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualsmallareapopulationestimates/previousReleases
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/qs102ew
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/qs116ew
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/ks103ew
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/qs201ew
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/ks202ew
http://www.nomisweb.co.uk/census/2011/ks209ew
http://www.hmrc.gov.uk/statistics/income-by-year.htm
http://www.hmrc.gov.uk/statistics/child-geog-stats.htm
http://www.hmrc.gov.uk/statistics/fin-geog-stats.htm
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 Mae Offeryn Tablu yr Adran Gwaith a Phensiynau yn rhoi ystadegau ar ystod o fudd-daliadau 

nawdd cymdeithasol ar lefel etholaeth.  Gellir gweld y rhan fwyaf o'r ystadegau hyn trwy gyfrwng y 

swyddogaeth Query ar NOMIS. 

 Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau hefyd yn cyhoeddi data ar Fudd-dal Tai, Taliadau Annibyniaeth 

Personol ac aelwydydd yr effeithir arnynt gan y newidiadau yn y meini prawf maint budd-dal tai 

mewn tai cymdeithasol (y 'dreth ystafell wely' neu'r 'cymhorthdal ystafell sbâr') ar ei offeryn Stat-

Xplore. Mae'n rhoi manylion am  Wariant Budd-daliadau yn ôl Etholaeth Seneddol, ac ar y nifer o 

bobl ac aelwydydd sy'n derbyn Taliad Tanwydd Gaeaf. 

 Mae Cyllid a Thollau EM yn cyhoeddi data etholaeth blynyddol ar gyfer y Dreth Stamp, gan 

gynnwys cyfansymiau blynyddol a dadansoddiadau o Drethi Stamp a gasglwyd ar gyfer y ddau brif 

gategori sef 'Tir ac Eiddo' a 'Stociau a chyfranddaliadau a gwarantau rhwymedig eraill'. 

 

http://tabulation-tool.dwp.gov.uk/100pc/tabtool.html
https://www.nomisweb.co.uk/query/advanced.aspx
https://sw.stat-xplore.dwp.gov.uk/webapi/jsf/dataCatalogueExplorer.xhtml
https://sw.stat-xplore.dwp.gov.uk/webapi/jsf/dataCatalogueExplorer.xhtml
https://www.gov.uk/government/collections/benefit-expenditure-tables
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions/series/winter-fuel-payments-caseload-and-household-figures
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/464299/AnnualStampTaxes-Release-Sep15.xls



