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Sir Gaerfyrddin Cymru Cymru a Lloegr

Pob Annedd 84,115 1,383,814 24,359,880

Annedd na rhennir 84,095 100.0% 1,383,164 100.0% 24,338,612 99.9%

Annedd a rennir: dau lleoedd mewn aelwydydd 13 0.0% 265 0.0% 6,965 0.0%

Annedd a rennir: tri lleoedd mewn aelwydydd neu fwy 7 0.0% 385 0.0% 14,303 0.1%

Lleoedd mewn aelwydydd 84,115 1,385,521 24,429,618

Lleoedd mewn aelwydydd ag o leiaf un preswylydd arferol 78,829 93.7% 1,302,676 94.0% 23,366,044 95.6%

Lleoedd mewn aelwydydd heb unrhyw breswylwyr arferol 5,326 6.3% 82,845 6.0% 1,063,574 4.4%

Math o lety 1,385,521 24,429,618

Tŷ neu fyngalo: ar wahân 32,684 38.8% 383,737 27.7% 5,512,289 22.6%

Tŷ neu fyngalo: semi 27,879 33.1% 429,955 31.0% 7,506,350 30.7%

Tŷ neu fyngalo: teras (gan gynnwys ar y pen) 16,761 19.9% 385,379 27.8% 6,028,348 24.7%

Fflat neu maisonette: bloc o fflatiau neu denement a adeiladwyd yn bwrpasol 4,259 5.1% 133,517 9.6% 3,987,968 16.3%
Fflat neu maisonette: rhan o dŷ wedi'i addasu neu dŷ sy'n cael ei rannu (gan gynnwys fflatiau un 
ystafell) 1,318 1.6% 33,051 2.4% 1,017,335 4.2%

Fflat neu maisonette: mewn adeilad masnachol 777 0.9% 14,097 1.0% 271,315 1.1%

Carafán neu fath arall o gartref symudol neu dros dro 477 0.6% 5,785 0.4% 106,013 0.4%

Diffiniadau

Math o Lety:
Y math o lety a ddefnyddir neu sydd ar gael i'w ddefnyddio gan gartref unigol, er enghraifft tŷ teras cyfan, neu fflat mewn bloc o fflatiau pwrpasol. 

Annedd:
Mae annedd yn uned o lety lle mae pob ystafell - gan gynnwys y gegin, ystafell ymolchi a thoiled - y tu ôl i ddrws sydd ond at ddefnydd y cartref.
Gall annedd gynnwys un neu fwy o gartrefi (y llety a ddefnyddir neu sydd ar gael i'w ddefnyddio gan gartref unigol).
Gellir dosbarthu annedd fel un a rennir neu nas rhennir. Mae wedi'i rannu yn yr achosion canlynol:
• mae'r llety ynddo yn 'rhan o dŷ wedi'i addasu neu ei rannu' 
• nid yw pob ystafell (yn cynnwys y gegin, ystafell ymolchi a thoiled, os o gwbl) y tu ôl i ddrws sydd ond at ddefnydd y cartref
• mae un cartref arall o'r un fath o leiaf yn yr un cyfeiriad y gellir ei rannu ag ef i ffurfio'r annedd a rennir.
Mae anheddau nad ydynt yn bodloni'r amodau hyn yn anheddau nas rhennir.
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Aelwyd:
Diffinnir aelwyd fel un person sy'n byw ar ei ben ei hun neu grŵp o bobl (nad ydynt o reidrwydd yn perthyn i’w gilydd) sy’n byw yn yr un cyfeiriad ac sy’n rhannu cyfleusterau 
coginio ac ystafell fyw neu lolfa neu le bwyta. Rhaid i aelwyd gynnwys o leiaf un person sy'n byw fel arfer yn y cyfeiriad. Nid yw grŵp o breswylwyr byrdymor sy'n cyd-fyw â'i 
gilydd na grŵp o bobl mewn cyfeiriad lle mai dim ond ymwelwyr sy'n aros yn cael eu cyfrif fel aelwyd. 

Lleoedd ar Aelwydydd:
Mae a wnelo'r lle mewn aelwyd â'r llety a gaiff ei ddefnyddio neu sydd ar gael i'w ddefnyddio gan aelwyd unigol.
Caiff lleoedd mewn aelwydydd eu nodi ar wahân yng nghanlyniadau'r cyfrifiad fel y rheini ag un preswylydd arferol o leiaf, a'r rheini heb unrhyw breswylwyr arferol.
Gall lle mewn aelwyd heb unrhyw breswylwyr arferol gael ei ddefnyddio gan breswylwyr byrdymor, ymwelwyr a oedd yn bresennol ar noson y cyfrifiad, neu gyfuniad o
breswylwyr ac ymwelwyr byrdymor o hyd.
Caiff lleoedd gwag mewn aelwydydd a lleoedd mewn aelwydydd a ddefnyddir fel ail gartrefi eu dosbarthu hefyd yng nghanlyniadau'r cyfrifiad fel lleoedd mewn cartrefi heb
unrhyw breswylwyr arferol.


