
 

Data Cyfrifiad 2021 ar gyfer Sir Gaerfyrddin – Cyn-Filwyr  Y Lluoedd Arfog  
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi defnyddio methodoleg rheoli datgelu ystadegol newydd ar gyfer Cyfrifiad 2021. O ganlyniad, ni fydd ffigurau a grëir drwy 

grynhoi daearyddiaethau lefel is yn cyfateb i ffigurau a ryddhawyd ar gyfer daearyddiaethau uwch. Nid yw’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn argymell cydgrynhoi 

daearyddiaethau lefel is i greu daearyddiaethau uwch. 

Y Lluoedd Arfog Sir Gaerfyrddin Cymru Cymru a Lloegr 

Holl drigolion arferol 155,486 2,599,416 48,566,373 
Wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog rheolaidd y DU 5,610 3.6% 87,943 3.4% 1,413,296 2.9% 
Wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog gwarchodfa’r UK 1,334 0.9% 22,250 0.9% 360,770 0.7% 
Wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog rheolaidd a gwarchodfa'r DU 336 0.2% 5,138 0.2% 79,046 0.7% 
       

Nifer ar aelwyd 81,759 1,347,114 24,783,199 
Dim person ar yr aelwyd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU 74,900 91.6% 1,238,415 91.9% 23,038,121 93.0% 
1 person ar yr aelwyd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU 6,557 8.0% 104,264 7.7% 1,675,603 6.8% 
2 berson ar yr aelwyd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU 291 0.4% 4,313 0.3% 67,714 0.3% 
3 neu fwy person ar yr aelwyd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU 11 0.0% 122 0.0% 1,761 0.0% 
       

Math o Breswylfa 7,280 115,331 1,853,112 
Yn byw mewn aelwyd 7,175 98.6 113,261 98.2% 1,816,299 98.0% 
Yn byw mewn sefydliad cymunedol 105 1.4% 2,070 1.8% 36,813 2.0% 

 

Dadansoddiad: 
 

• Mae gan Sir Gaerfyrddin gyfran ychydig yn uwch o gyn-filwyr sydd wedi gwasanaethu mewn lluoedd arfog rheolaidd na lefelau cenedlaethol.  

• Mae cyfran y Cyn-filwyr o Sir Gâr sydd wedi gwasanaethu wrth gefn gyda lluoedd arfog y DU yn hafal i'r gyfran o Gymru ac ychydig yn uwch na'r gyfran cyfunol ar 
gyfer Cymru a Lloegr. 

• Mae gan y sir y gyfran leiaf o gyn-filwyr sy'n byw mewn sefydliad cymunedol o'i gymharu â lefelau cenedlaethol. 
 
 

Diffiniad: 
Cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig 
Pobl sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol. Mae hyn yn cynnwys y rhai sydd wedi gwasanaethu am o leiaf diwrnod yn lluoedd arfog Ei 
Fawrhydi, naill ai’r lluoedd rheolaidd neu wrth gefn, neu Fasnachlongwyr, sydd wedi bod ar ddyletswydd ar ymgyrchoedd milwrol a ddiffiniwyd yn gyfreithiol. 
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