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Oedolion di-waith a phlant dibynnol a phobl â problem iechyd
hirdymor neu anabledd

Sir Gaerfyrddin

Pob aelwyd
Plant dibynnol yn yr aelwyd: pob oedran
Plant dibynnol yn yr aelwyd: 0 i 4 oed

78,829
3,526
27,717

1,302,676
4.5%
366,980
35.2%
141,805

23,366,044
28.2%
6,792,627
10.9%
2,748,369

29.1%
11.8%

Dim oedolion mewn cyflogaeth yn yr aelwyd
Â phlant dibynnol
Dim plant dibynnol

21,840
8,205

27.7
10.4%

60,272
435,437

4.6%
33.4%

982,464
6,861,894

4.2%
29.4%

Un person yn yr aelwyd â phroblem iechyd hirdymor neu anabledd
Â phlant dibynnol
Dim plant dibynnol

4,271
21,208

5.4%
26.9%

68,079
327,804

5.2%
25.2%

1,088,011
4,967,478

4.7%
21.3%

Cymru

Cymru a Lloegr

Diffiniadau
Oedolyn:
Caiff oedolyn mewn aelwyd ei ddiffinio fel unrhyw un nad yw'n blentyn dibynnol.
Plant Dibynnol:
Mae plentyn dibynnol yn unigolyn rhwng 0 a 15 oed mewn aelwyd (p'un a yw hynny mewn teulu ai peidio) neu'n unigolyn rhwng 16 a 18 oed mewn addysg amser llawn sy'n
byw mewn teulu gyda'i riant neu ei rieni. Nid yw'n cynnwys unrhyw blentyn sydd â phriod, partner neu blentyn yn byw yn yr aelwyd.
Gweithiwr Cyflogedig (yn gweithio):
Nodir bod unigolyn rhwng 16 a 74 oed yn gyflogedig (neu'n gweithio) os oedd, yn yr wythnos cyn y Cyfrifiad, yn gwneud un awr o waith â thâl o leiaf, naill ai fel gweithiwr
cyflogedig neu'n hunangyflogedig. Mae hyn yn cynnwys gwaith achlysurol neu dros dro, ar gynllun hyfforddi a noddir gan y Llywodraeth, yn gweithio am dâl neu'n ddi-dâl i'ch
busnes eich hun neu i fusnes eich teulu, bod i ffwrdd o'r gwaith yn sâl, ar gyfnod mamolaeth, ar wyliau neu fod unigolyn wedi'i gadw dros dro o'i waith.
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Y di-waith hir dymor:
Caiff unigolyn ei ddiffinio fel rhywun sydd wedi bod yn ddi-waith yn yr hir dymor ar adeg Cyfrifiad 2011 os oedd yn ddi-waith ac mai yn 2009 neu'n gynharach y gweithiodd
ddiwethaf.
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.
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