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Sir Gaerfyrddin Cymru Cymru a Lloegr

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

Yn berchen arno

Yn gyfan gwbl 32,648 41.4% 461,370 35.4% 7,206,954 30.8%

Gyda morgais neu fenthyciad 23,678 30.0% 417,284 32.0% 7,646,724 32.7%

Cynllun rhan-berchenogaeth (yn berchen arno'n rhannol ac yn ei rentu'n rhannol) 178 0.2% 4,476 0.3% 178,236 0.8%

Llety cymdeithasol a rentir

Ei rentu gan y cyngor (awdurdod lleol) 8,833 11.2% 128,302 9.8% 2,208,080 9.4%

Arall 2,839 3.6% 86,609 6.6% 1,910,381 8.2%

Llety preifat a rentir

Landlord preifat neu asiantaeth gosod tai 8,196 10.4% 164,792 12.7% 3,566,467 15.3%

Arall 1,105 1.4% 19,462 1.5% 333,711 1.4%

Yn byw mewn llety heb dalu rhent 1,352 1.7% 20,381 1.6% 315,491 1.4%

Diffiniadau

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. 

Deiliadaeth:
Mae deiliadaeth yn rhoi gwybodaeth am p'un a yw cartref yn rhentu llety neu'n berchen arno ac, os caiff ei rentu, mae'n ei chyfuno â gwybodaeth am y math o landlord sy'n
berchen ar y llety neu'n ei reoli.

Deiliadaeth, Llety a rentir yn breifat, Arall:
Mae llety sy'n 'llety a rentir yn breifat, arall' yn cynnwys llety a gaiff ei rentu oddi wrth gyflogwr aelod o'r aelwyd, perthynas neu ffrind aelod o'r cartref, neu lety rhent arall nad
yw'n gymdeithasol.
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Deiliadaeth, Llety cymdeithasol a rentir, Arall:
Mae llety sy'n 'llety cymdeithasol a rentir' yn cynnwys llety a gaiff ei rentu oddi wrth landlord cymdeithasol cofrestredig, cymdeithas dai, cwmni tai cydweithredol neu
ymddiriedolaeth elusennol.


