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Beth yw’r pwyntiau allweddol?

• Mae gweithwyr cymdeithasol wedi 
gorfod cofrestru gyda ni ers 2005

• Mae 6,565 o weithwyr cymdeithasol 
wedi cofrestru, sy’n gynnydd o 6,470 yn 
2021

• Mae’r rhan fwyaf o weithwyr cymdeithasol 
yng Nghymru yn cael eu cyflogi gan 
wasanae-thau cymdeithasol awdurdodau.

Beth yw’r tueddiadau pum mlynedd?

• Mae’r gymhareb menywod : dynion yn 
parhau’r un fath ar 4:1

• Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol ar y 
Gofrestr wedi cynyddu 10% ers 2017

• Mae’r canran sy’n cael eu cyflogi yn y sector 
preifat wedi cynyddu o 4.5% yn 2017 i 8%

• Mae’r canran sydd â gradd Meistr neu radd 
baglor mewn Gwaith Cymdeithasol wedi 
cynyddu o 40% yn 2017 i 55% eleni.

Faint sydd wedi ymuno ac ymadael â’r 
Gofrestr?

• Yn y 12 mis diwethaf, mae 572 o weithwyr 
cymdeithasol wedi ymuno â’r Gofrestr a 477 
wedi ymadael.

• O’r rhai adawodd, wnaeth 55% ddim parhau 
â’u cofrestriad

• Mae 17% o’r rhai a adawodd wedi ymddeol
• Doedd 20% ddim yn gweithio yn y maes 

gofal cymdeithasol yng Nghymru mwyach
• Cafodd 2 weithiwr cymdeithasol eu tynnu 

o’r Gofrestr ar ôl gwrandawiad addasrwydd i 
ymarfer ac mae 5 wedi eu hatal ar hyn o bryd.

Pa gymwysterau sydd gan weithwyr 
cymdeithasol?

• Mae pob gweithiwr cymdeithasol sydd ar y 
Gofrestr wedi cymhwyso

• Mae gan 55% radd Baglor neu radd Feistr 
mewn Gwaith Cymdeithasol

• Mae gan 34% Ddiploma mewn Gwaith 
Cymdeithasol

• Mae gan 8% gymhwyster hŷn mewn gwaith 
cymdeithasol sy’n cael ei gydnabod

• Mae 3% wedi cymhwyso y tu allan i’r DU.

Ble caiff gweithwyr cymdeithasol eu 
cyflogi?

• Mae 73% yn gweithio mewn gwasanaethau 
cymdeithasol awdurdodau lleol

• Mae 8% yn gweithio yn y sector preifat
• Mae 3% yn gweithio yn y trydydd sector
• Mae 3.5% yn hunangyflogedig
• Mae 36% o weithwyr cymdeithasol wedi bod 

yn eu swydd bresennol ers tair blynedd neu lai
• Mae 12.5% wedi bod yn eu swydd bresennol 

ers 10 mlynedd neu fwy.

Beth yw proffil gweithwyr cymdeithasol?

• Mae 5,425 o fenywod a 1,139 o ddynion, 
Roedd un gweithiwr cymdeithasol yn 
disgrifio’i hun fel rhyweddhylifol

• 46 yw oedran cyfartalog gweithwyr 
cymdeithasol

• Mae 88% o weithwyr cymdeithasol yn wyn, 
yn wyn Prydeinig, gwyn Cymreig neu wyn 
Gwyddelig

• Mae 40% o weithwyr cymdeithasol yn siarad 
peth Cymraeg neu’n rhugl

• Mae gan 3% o weithwyr cymdeithasol 
anabledd.


