
 

Data Cyfrifiad 2021 ar gyfer Sir Gaerfyrddin – Ail gyfeiriad a phwrpas 

The Office for National Statistics has used a new statistical disclosure control methodology for Census 2021. As a result, figures created by summing lower-level geographies will 
not match figures released for higher geographies. The Office for National Statistics does not recommend the aggregation of lower-level geographies to create higher geographies. 

Dadansoddiad: 
• Mae gan 3.7% o breswylwyr Sir Gaerfyrddin ail gyfeiriad (gweler y diffiniad isod). Mae hyn yn is nag yng Nghymru (5.2%) ac yng Nghymru a Lloegr (5.3%). 

• Prif bwrpas ail gyfeiriad yw ‘cyfeiriad rhiant neu warcheidwad arall’ gyda 42.6% yn Sir Gaerfyrddin, sy’n uwch nag yng Nghymru (36%) ac yng Nghymru a Lloegr (33.1%), 
ond mae gan Gymru a Lloegr a Chymru ganran uwch o ‘cyfeiriad cartref myfyriwr’ gyda 23.2% a 20.6%, yn y drefn honno, o gymharu â 5.6% yn Sir Gaerfyrddin. 

• Mae 11.9% o ail gyfeiriadau preswylwyr Sir Gaerfyrddin yn gartrefi gwyliau (yn y DU neu’r tu allan i’r DU) o gymharu â 10.9% yng Nghymru a 14% yng Nghymru a Lloegr. 
Sylwch nad yw hyn yn ymwneud â nifer y cartrefi gwyliau yn Sir Gaerfyrddin. 

 

 
Ffynhonnell: Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2021, Swyddfa Ystadegau Gwladol © Hawlfraint y Goron 2022                  Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored 
Cynhyrchwyd gan y Tîm Dealltwriaeth Data, Cyngor Sir Caerfyrddin                                                                                                                                                                                                                                                       E-bost: Data@sirgar.gov.uk 

 Sir Gaerfyrddin Cymru Cymru a Lloegr 

 2021 2021 2021 

Pob preswylydd arferol 187,897 3,107,494 59,597,542 

    

Dim ail gyfeiriad 181,009 96.3% 2,946,338 94.8% 56,409,708 94.7% 

Ail gyfeiriad yn y DU 6,128 3.3% 140,606 4.5% 2,451,645 4.1% 
Ail gyfeiriad y tu allan i’r DU 760 0.4% 20,550 0.7% 736,189 1.2% 

 

Pwrpas yr ail gyfeiriad       
Cyfeiriad safle y lluoedd arfog 145 2.1% 2,373 1.5% 33,281 1.0% 
Cyfeiriad arall wrth weithio oddi cartref 700 10.2% 11,122 6.9% 188,551 5.9% 
Cartref gwyliau 819 11.9% 17,519 10.9% 446,653 14.0% 
Cyfeiriad myfyriwr yn ystod y tymor 131 1.9% 1,785 1.1% 15,702 0.5% 
Cyfeiriad cartref myfyriwr 385 5.6% 37,371 23.2% 655,465 20.6% 
Cyfeiriad rhiant neu warcheidwad arall 2,934 42.6% 58,085 36.0% 1,056,417 33.1% 
Cyfeiriad partner 659 9.6% 12,904 8.0% 293,540 9.2% 
Arall 1,115 16.2% 19,997 12.4% 498,225 15.6% 
             

Diffiniad:  
Ail gyfeiriad 
 Ail gyfeiriad yw cyfeiriad lle mae person yn aros am fwy na 30 diwrnod y flwyddyn nad yw’n breswylfa arferol person. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriadau sydd yn y DU a’r rheiny 
sydd y tu allan i’r DU. Mae ail gyfeiriadau nodweddiadol yn cynnwys safleoedd y lluoedd arfog, cyfeiriadau a ddefnyddir gan bobl sy’n gweithio oddi cartref, cyfeiriad cartref 
myfyriwr, cyfeiriad rhiant neu warcheidwad arall, neu gartref gwyliau. Os oedd person sydd ag ail gyfeiriad yn aros yn y cyfeiriad hwnnw ar noson y cyfrifiad, ystyriwyd ei fod 
yn ymwelydd â’r cyfeiriad hwnnw, ond cafodd ei gyfrif yn breswylydd arferol yn ei gyfeiriad cartref. 
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