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Beth yw’r pwyntiau allweddol?

• Bu’n rhaid i reolwyr cartrefi preswyl i blant 
gofrestru gyda ni ers 2007

• Mae 299 o reolwyr wedi cofrestru, sef 
cynnydd o gymharu â 256 yn 2020

• 44 yw oedran cyfartalog rheolwyr
• Mae 251 o wasanaethau gofal preswyl i blant 

wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal 
Cymru

• Mae rhai rheolwyr ar y Gofrestr yn gweithio 
fel dirprwy reolwr neu reolwr cynorthwyol.

Beth yw’r tueddiadau pum mlynedd?

• Mae nifer y rheolwyr gofal preswyl i blant 
ar y Gofrestr wedi cynyddu 60% yn y pum 
mlynedd diwethaf

• Ni fu newid i’r gymhareb menywod a 
dynion, sef 2:1

• Mae canran y rheolwyr sy’n cael eu cyflogi 
yn y sector preifat wedi cynyddu ychydig o 
70% yn 2016 i 75% eleni

• Mae canran y rheolwyr 40 oed neu iau wedi 
cynyddu o 32% yn 2015 i 38% eleni.

Faint ymunodd â’r Gofrestr a’i gadael?

• Ymunodd 71 o reolwyr â’r Gofrestr ac 
ymadawodd 28 yn y flwyddyn ddiwethaf

• Cafodd 43% o’r ymadawyr eu tynnu o’r 
Gofrestr gan na wnaethant gynnal eu 
cofrestriad 

• Arhosodd 25% ar y Gofrestr mewn rôl 
wahanol.

Pa gymwysterau sydd gan reolwyr?

• Mae gan holl reolwyr cartrefi preswyl i blant 
gymhwyster perthnasol

• Bellach, mae gan 63% ohonynt 
Ddiploma Lefel 5 presennol y FfCC mewn 
Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rheolaeth 
Gofal Preswyl Plant a Phobl Ifanc (Cymru)

• Mae gan bob un o’r lleill gymhwyster 
cyfatebol derbyniol.

Ble mae rheolwyr yn gweithio?

• Mae 75% yn gweithio yn y sector preifat
• Mae 16% yn gweithio mewn gwasanaethau 

cymdeithasol awdurdodau lleol
• Mae 27% o reolwyr wedi bod yn eu rôl 

bresennol am 5 mlynedd neu fwy
• Mae 58% o reolwyr wedi newid i rôl newydd 

yn y tair blynedd ddiwethaf.

Beth yw proffil rheolwyr?

• Mae 194 o reolwyr yn fenywaidd a 105 yn 
wrywaidd 

• Mae 38% o reolwyr yn 40 oed neu’n iau
• Mae 96% o reolwyr yn wyn, gwyn Prydeinig, 

gwyn Cymreig neu wyn Gwyddelig
• Mae 36% yn siarad rhywfaint o Gymraeg 

neu’n rhugl
• Mae llai nag 1% o reolwyr yn ystyried eu bod 

yn anabl.


