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Data Cyfrifiad 2011 ar gyfer Sir Gaerfyrddin – Argaeledd Car neu Fan

Sir Gaerfyrddin Cymru Cymru a Lloegr

Pob aelwyd 78,829 1,302,676 23,366,044

Dim un car na fan yn yr aelwyd 14,826 18.8% 298,519 22.9% 5,989,770 25.6%

1 car neu fan yn yr aelwyd 34,265 43.5% 559,866 43.0% 9,861,642 42.2%

2 car neu fan yn yr aelwyd 21,756 27.6% 336,069 25.8% 5,777,662 24.7%

3 car neu fan yn yr aelwyd 5,800 7.4% 79,915 6.1% 1,283,780 5.5%

4 car neu fan neu fwy yn yr aelwyd 2,182 2.8% 28,307 2.2% 453,190 1.9%

Pob car neu fan yn yr ardal 105,009 1,597,823 27,294,656

Diffiniadau

Car neu faniau:
Nifer y ceir neu’r faniau sy’n eiddo i, neu sydd ar gael i’w defnyddio gan, un aelod o’r aelwyd neu fwy. Mae’n cynnwys ceir a faniau cwmni sydd ar gael at
ddefnydd preifat. Nid ydyw'n cynnwys beiciau modur neu sgwteri, neu unrhyw geir neu faniau sy’n perthyn i ymwelwyr.
Mae cyfrif ceir neu faniau mewn ardal ond yn berthnasol i aelwydydd. Ni chyfrifir ceir neu faniau a ddefnyddir gan breswylwyr sefydliadau cymunedol. Cyfrifir aelwydydd sydd
â 10 neu fwy o geir neu faniau fel rhai sydd â 10 o geir neu faniau.
Mae ymatebion sydd wedi dangos bod dros 20 car neu fan yn cael eu hystyried yn annilys, ac fe briodolwyd gwerth.

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. 


