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Map 6.10b  Dwysedd y boblogaeth: yn ol awdurdod unedol, 2008

• Roedd gan Gymru boblogaeth o 3.0 miliwn yng nghanol 

2008, codiad o 2.1 y cant er 2003. Mae hyn yn cymharu â 

chodiad cyffredinol o 3.1 y cant ar gyfer y DU yn ystod yr un 

cyfnod (Tabl ar-lein 1.2). 

• Roedd pobl dros oedran pensiwn y wladwriaeth (65 neu’n 

hŷn i ddynion a 60 neu’n hŷn i fenywod) yng Nghymru yn 

2008 yn cyfrif am 21.4 y cant o’r boblogaeth, o’u cymharu â 

18.5 y cant i bobl dan 16 oed. Mae hyn yn cymharu â 

chyfartaleddau’r DU o 19.2 y cant a 18.8 y cant yn y drefn 

honno (Tabl ar-lein 10.3).

• Yng Nghymru, gallai dynion 65 oed yn 2006-08 ddisgwyl 

byw 17.1 o flynyddoedd eraill a menywod 19.8 o 

flynyddoedd. Mae hyn yn cymharu â 17.4 ac 20.0 o 

flynyddoedd yn y DU yn ei chrynswth (Tabl ar-lein 6.8).

• Yng Nghymru, enillodd 45.6 y cant o ddisgyblion bum neu 

ragor o raddau A*-C ar lefel TGAU neu lefel gyfatebol gan 

gynnwys Saesneg neu Gymraeg fel iaith gyntaf a 

mathemateg yn 2007/08, o’u cymharu â 47.7 y cant i’r DU 

yn ei chrynswth (Tabl ar-lein 4.8).

• Roedd y gyfradd ddiweithdra yng Nghymru yn 8.6 y cant ym 

mhedwerydd chwarter 2009, o’i chymharu â chyfradd y DU 

o 7.8 y cant (Tabl ar-lein 1.1).

• Roedd cyfran uwch o blant yng Nghymru (20 y cant) yn byw 

mewn cartrefi heb waith yn ail chwarter 2009 na’r 

cyfartaleddau i Ogledd Iwerddon (18 y cant), Lloegr (17 y 

cant) a’r Alban (16 y cant) (Tabl ar-lein 8.6).

• Ym mis Ebrill 2009, yr enillion wythnosol gros cymedrig i 

weithwyr amser llawn ar gyfraddau oedolion a oedd yn 

preswylio yng Nghymru oedd £445, sy’n is na chymedr y DU 

o £489 (Tabl ar-lein 9.19).

• Roedd cynhyrchedd llafur (gwerth gros a ychwanegir am 

bob awr a weithir) yng Nghymru yn 2008 yn 13.6 y cant 

islaw cyfartaledd y DU (Tabl ar-lein 3.2).

• Ailgylchodd awdurdodau unedol yng Nghymru 32 y cant o 

wastraff cartrefi yn 2007/08 o’u cymharu â chyfartaleddau 

Lloegr (35 y cant), yr Alban (33 y cant) a Gogledd Iwerddon 

(32 y cant) (Tabl ar-lein 5.11).
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