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Cyflwyniad 

Mae’r proffil hwn yn darparu dadansoddiad o ddata o ffynonellau amrywiol am weithwyr cymdeithasol 
a’u cyflogaeth. Darparwyd llawer o’r data yn ystod y broses ymgeisio i gofrestru ar Gofrestr Cyngor 
Gofal Cymru (Cyngor Gofal) o Weithwyr Gofal Cymdeithasol (y Gofrestr) ac i barhau i fod wedi 
cofrestru gyda’r Cyngor Gofal. Daw’r data o’r Gofrestr fel ag yr oedd ar 1 Mehefin 2014 a newidiadau 
yng nghyflogaeth unigolion cofrestredig rhwng 1 Mehefin 2013 a 31 Mai 2014. 

 Mae gweithlu gwaith cymdeithasol Cymru yn sefydlog ar y cyfan gyda chyflenwad rheolaidd o 
ymarferwyr newydd gymhwyso. Roedd mwyafrif y gweithwyr cymdeithasol oedd yn gadael y 
proffesiwn dros eu 50 oed ac yn gadael y Gofrestr er mwyn ymddeol ran amlaf. Roedd 6.5 y 
cant o weithwyr cymdeithasol wedi tynnu eu henwau o’r Gofrestr yn y cyfnod dan sylw. Mae 
yna symud o fewn y sector hefyd ac efallai na fydd pob enghraifft o symud rhwng swyddi 
gyda’r un cyflogwr wedi’i gofnodi. Nid yw’r ffaith fod y gweithlu cyffredinol yn sefydlog ar y 
cyfan o reidrwydd yn golygu bod y gweithlu ar lawr gwlad yn teimlo fod pethau’n sefydlog. 
Gall materion eraill fel ad-drefnu ac amrywiadau lleol greu profiad gwahanol i’r darlun 
cenedlaethol. 

 Er bod nifer y ceisiadau am hyfforddiant cymhwyso wedi gostwng ychydig dros y blynyddoedd 
diwethaf, mae gwaith cymdeithasol yn parhau i fod yn broffesiwn poblogaidd. Mae llefydd 
cymeradwyedig ar raglenni Gwaith Cymdeithasol yn cael eu llenwi’n hawdd ac nid oes prinder 
gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yn ymgeisio am swyddi gwaith cymdeithasol 
newydd sy’n golygu bod gan gyflogwyr ddewis wrth benodi. Mae yna rywfaint o dystiolaeth 
anecdotaidd gan gyflogwyr sy’n datgan ei bod hi’n anoddach penodi ymarferwyr profiadol ac 
efallai fod angen rhagor o waith ymchwil yn y maes hwn. 

 Mae’r rhaglen gymhwyso ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yn gofyn am yr un faint o ddysgu 
academaidd ac ymarferol sy’n golygu bod perthynas gadarnhaol rhwng y darparwr 
hyfforddiant a’r cyflogwr yn hanfodol ym myd addysg a hyfforddiant. Mae angen trefniadau 
partneriaeth ffurfiol ar gyfer unrhyw hyfforddiant cymhwyso. Mae pob cyflogwr yn rhan o 
drefniadau partneriaeth gydag o leiaf un Sefydliad Addysg Uwch ac mae cynrychiolwyr 
cyflogwyr yn rhan o bob agwedd ar y gwaith o ddatblygu, darparu a rheoli rhaglenni. 

 Mae’r gofyniad am ddatblygiad proffesiynol parhaus a’r ymrwymiad iddo yn nodwedd sy’n 
diffinio proffesiwn ac mae tystiolaeth gref yn dangos bod gweithwyr cymdeithasol yn bodloni 
eu gofynion “hyfforddi a dysgu ôl-gofrestru”. Ymhellach, ceir tystiolaeth o weithwyr 
cymdeithasol yn cymryd rhan yn fframwaith Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus y Cyngor 
Gofal. 

 

Cwestiynau allweddol sy’n cael sylw yn y proffil hwn 

Ydyn ni’n hyfforddi’r bobl iawn yn y ffordd iawn? 

Derbynnir yn llwyr fod hyfforddiant gwaith cymdeithasol yn dibynnu ar hyfforddiant academaidd ac 
ymarferol. Mae trefniadau partneriaeth yn parhau’n gryf a chyfleoedd dysgu ymarfer i weld fel petaent 
yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gwaith cymdeithasol statudol gydag awdurdodau lleol, a dyma lle mae 
llawer o weithwyr cymdeithasol newydd yn mynd i weithio. Mae’r cynnydd mewn rhaglenni Meistr yn 
awgrymu bod mwy o gymorth ar gael ar gyfer y lefel astudio hon i weithwyr cymdeithasol sy’n 
cymhwyso. 

Mae gwybodaeth o’r broses Addasrwydd i Ymarfer yn awgrymu nad oes mwy o broblemau o ran cael 
graddedigion cyfredol i gydymffurfio â’r Côd Ymarfer ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol. Os 
rhywbeth, mae’r wybodaeth yn awgrymu mai’r rhai a gymhwysodd cyn i’r Côd gael ei gyhoeddi ac 
sydd â blynyddoedd o brofiad yw’r rhai mwy tebygol yn ystadegol o gael eu hatgyfeirio o dan y 
gweithdrefnau Addasrwydd i Ymarfer. 



 

A yw darparwyr gwasanaethau’n cael y gweithwyr sydd eu hangen? 

Caiff hyfforddiant gwaith cymdeithasol ar gyfer cymhwyso ei gefnogi ar ffurf taliadau i fyfyrwyr 
cymwys, i gyflogwyr sy’n darparu Cyfleoedd Dysgu Ymarfer ac i raglenni i gefnogi gwaith ymgysylltu â 
defnyddwyr gwasanaethau. Drwy ddatblygu’r gofrestr mae’r Cyngor Gofal yn gallu ystyried effaith y 
cyllid hwn yn fwyfwy. Mae data cyfredol yn awgrymu bod cyfran uchel o’r rhai sy’n derbyn 
bwrsariaethau yn mynd ymlaen i gofrestru fel gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru. Mae i ba raddau 
maent yn cael eu cyflogi fel gweithwyr cymdeithasol gyda llwyth achosion hefyd yn dibynnu ar 
ffactorau eraill fel y nifer a’r math o swyddi sydd gan gyflogwyr. Mae cyflogwyr yn defnyddio cyllid 
Dysgu Ymarfer mewn amrywiaeth o ffyrdd creadigol i gefnogi cyfleoedd am leoliadau gwaith i 
fyfyrwyr. 

Pa mor gadarn yw’r rhagolygon ar gyfer y dyfodol? 

Yn yr hirdymor, mae angen i’r buddsoddiad hwn mewn hyfforddiant sicrhau gweithwyr cymdeithasol 
sy’n ymroddedig i’w proffesiwn. Mae cymryd rhan yn y fframwaith Dysgu ac Addysg Proffesiynol 
Parhaus newydd a’r lefelau cymharol isel o weithwyr cymdeithasol sy’n gadael y Gofrestr, ynghyd â 
gwybodaeth arall, yn awgrymu bod gweithwyr cymdeithasol yn aros yn y gweithlu am gyfnod 
sylweddol gan ddatblygu eu gyrfaoedd, er gwaethaf y pwysau sydd arnynt. Mae hyn yn awgrymu bod 
llawer iawn o brofiad yn bodoli yn y gweithlu’n gyffredinol. Byddai dadansoddiad pellach o ddata arall, 
er enghraifft lefelau salwch, yn rhoi argraff fwy cyflawn o gryfder a chadernid y gweithlu. 

Data a Dadansoddi 

Sut mae myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn cael eu paratoi ar gyfer y gweithlu a beth 
yw’r ffeithiau a’r ffigurau? 

Mae’r galw am lefydd i astudio gwaith cymdeithasol mewn prifysgolion yng Nghymru yn uchel o hyd, 
er bod arwyddion cynnar o lai o alw am gyrsiau gwaith cymdeithasol a chyrsiau prifysgol eraill. 

Myfyrwyr 

Ceisiadau 

Ymgeisiodd dros 1,000 o bobl am y 304 lle oedd ar gael ar gyrsiau cymhwyso gwaith cymdeithasol 
yng Nghymru yn ystod y flwyddyn. Gall myfyrwyr astudio ar lefel Meistr (30 y cant o’r llefydd sydd ar 
gael) neu ar lefel israddedig. Yn 2013-14, llenwyd 96 y cant o’r llefydd (293 o fyfyrwyr). 

Dysgu Ymarfer 

Awdurdodau lleol sy’n croesawu’r holl fyfyrwyr gwaith cymdeithasol ac yn trefnu eu holl Gyfleoedd 
Dysgu Ymarfer. Y llynedd, trefnodd awdurdodau lleol 815 o leoliadau ymarfer i fyfyrwyr ar gyrsiau 
cymhwyso mewn lleoliadau statudol, gwirfoddol ac annibynnol. 

Mae llawer iawn o Gyfleoedd Dysgu Ymarfer yng Nghymru yn cael eu darparu mewn lleoliadau 
gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. Mae hyn yn briodol gan fod y rhan fwyaf o weithwyr 
cymdeithasol newydd gymhwyso yn cael swydd yn yr adrannau hyn. Roedd 88 y cant o leoliadau lefel 
3 wedi’u cynnal mewn timau gwaith maes gwaith cymdeithasol awdurdodau lleol. 

Cyllid 

Daw’r cyllid ar gyfer dysgu o ffynonellau amrywiol yn cynnwys Cyllid Myfyrwyr Cymru, bwrsariaethau’r 
Cyngor Gofal a chymorth gan gyflogwyr. Darparwyd bwrsariaethau’r Cyngor Gofal i’r holl fyfyrwyr 



cymwys a ymgeisiodd gyda 233 o fyfyrwyr (79.5 y cant o’r holl fyfyrwyr) yn elwa ar y cymorth hwn. 
Cafodd 38 o fyfyrwyr (12.9 y cant) eu noddi gan eu cyflogwr, efallai fod eraill wedi cyllido eu hunain 
neu wedi derbyn bwrsariaeth o Loegr. 

Proffil 
Mae proffil demograffig myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn parhau’n sefydlog, gyda 27 y cant yn dweud 
fod ganddynt rywfaint o sgiliau Cymraeg, 82 y cant yn fenywod, 90 y cant yn wyn a 61 y cant rhwng 
25 a 44 oed wrth gofrestru. 

Myfyrwyr sy’n Cymhwyso 

Aeth 261 o fyfyrwyr ymlaen i’w blwyddyn astudio derfynol, gyda 255 ohonynt yn ennill y cymhwyster, 
gostyngiad o bedwar o 2012-13 a 28 yn llai na 2011-12 (yn sgìl derbyn llai o fyfyrwyr rhwng 2008 a 
2010). 
 
Roedd 88 y cant o’r rhai a gymhwysodd yn 2013-14 wedi cofrestru fel gweithwyr cymdeithasol yng 
Nghymru erbyn mis Mehefin 2014.  
 
Roedd 86 y cant o’r myfyrwyr a gymhwysodd ac a gofrestrodd fel gweithwyr cymdeithasol yng 
Nghymru yn 2013-14 wedi derbyn bwrsariaeth. 

Beth wyddom ni am recriwtio gweithwyr cymdeithasol newydd 
gymhwyso? 

Mae llawer iawn o raddedigion gwaith cymdeithasol yn cael swyddi yn y sector. 

Cafwyd cynnydd bychan yn nifer y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso oedd yn cael gwaith, 
ond roedd llai wedi cael swydd gydag awdurdod lleol fel gweithiwr cymdeithasol â llwyth achosion na’r 
flwyddyn flaenorol. Ar y llaw arall, roedd nifer y rhai sy’n gweithio i awdurdodau lleol mewn swyddi 
eraill wedi cynyddu’n sylweddol. 

Mae cyflogwyr yn dweud wrthym eu bod yn awyddus i recriwtio gweithwyr cymdeithasol profiadol. 
Gyda gostyngiad parhaus mewn swyddi yn gyffredinol (5 y cant yn ôl Prosiect Cynllunio’r Gweithlu 
Gweithwyr Cymdeithasol, ar 31 Mawrth 2014), nid yw’n syndod bod gweithwyr cymdeithasol newydd 
gymhwyso yn cael mwy o drafferth dod o hyd i swydd fel gweithwyr cymdeithasol â llwyth achosion. 

Mae’r data o’r Gofrestr yn dweud y canlynol wrthym: 

 Erbyn 1 Mehefin 2014, roedd gan 81.3 y cant o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso 
swydd gofal cymdeithasol, sef 1.8 y cant yn fwy nag yn 2013 (79.5 y cant) 

 Cafwyd gostyngiad o 9 y cant yn y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso sy’n cael 
swydd gwaith cymdeithasol, i 52 y cant. 

 Cynyddodd nifer y rhai a gyflogir gan awdurdodau lleol heb lwyth achosion 14 y cant i 18 y 
cant. 

 Roedd 29 o’r 34 oedd wedi cymhwyso y tu allan i Gymru (85 y cant) wedi cael swydd yng 
Nghymru erbyn 1 Mehefin 2014. 

 Nid oedd 15.6 y cant o weithwyr cymdeithasol a oedd wedi cymhwyso a chofrestru rhwng 1 
Mehefin 2013 a 31 Mai 2014 wedi cael swydd ar 1 Mehefin 2014. 

 

 

 



Beth yw’r ffeithiau a’r ffigurau am gyflogaeth gweithwyr cymdeithasol? 

Mae’r rhan fwyaf o weithwyr cymdeithasol yn gweithio i awdurdod lleol, ac mae gan dri chwarter y 
gweithwyr cymdeithasol a gyflogir mewn awdurdod lleol lwyth achosion. Mae tua 25 y cant o weithwyr 
cymdeithasol yn gweithio mewn sectorau eraill. 

Mae’r dystiolaeth o’r Gofrestr yn awgrymu gweithlu cymharol sefydlog gyda throsiant isel. Mae dros 
hanner y gweithwyr cymdeithasol wedi bod yn eu swydd bresennol am o leiaf dair blynedd: 

 Roedd 57 y cant wedi bod yn eu swydd bresennol am o leiaf 3 blynedd, ac 11 y cant am dros 
10 mlynedd. 

 Roedd dros 75 y cant wedi cymhwyso o leiaf bum mlynedd yn ôl a thros hanner dros 10 
mlynedd yn ôl. 

Mae ychydig mwy o swyddi gwag ar gael mewn gwasanaethau Plant a Theuluoedd nag mewn 
meysydd eraill ac yn ôl gwaith Cynllunio’r Gweithlu Gweithwyr Cymdeithasol roedd 78 y cant o 
weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso a benodwyd i swyddi gwaith cymdeithasol rheng flaen 
awdurdodau lleol wedi ymuno â’r maes ymarfer hwn. Fodd bynnag, dim ond 5.6 y cant o’r rhai sy’n 
gweithio mewn timau Plant a Theuluoedd sydd newydd gymhwyso. 

Mae’n ymddangos bod rhywfaint o dystiolaeth i awgrymu bod gweithwyr cymdeithasol yn debygol o 
ddechrau eu gyrfa yn gweithio gyda phlant a theuluoedd cyn symud ymlaen i feysydd ymarfer eraill. 

Beth yw proffil oedran a rhyw gweithwyr cymdeithasol? 

Mae proffil demograffig gweithwyr cymdeithasol yn parhau i fod yn gymharol ddigyfnewid ond mae 
yna batrymau’n datblygu yn enwedig o ran rhyw gweithwyr. 

Rhyw  
Mae mwy o fenywod na dynion yn weithwyr cymdeithasol ac mae’r gwahaniaeth wedi bod yn cynyddu 
yng Nghymru bob blwyddyn; mae’r gymhareb yn bedwar i un ar hyn o bryd. Mae hyn yn deillio o’r 
ffaith fod cyfran uwch o ddynion yn cyrraedd oedran ymddeol, bod yna gynnydd bychan iawn wedi 
bod yn nifer y dynion sy’n cymhwyso ac mai menywod yw mwyafrif y gweithwyr cymdeithasol newydd 
gymhwyso. 

 Roedd 79 y cant o weithwyr cymdeithasol Cymru yn fenywod  

 Roedd 84 y cant o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yn fenywod. 

Oedran   
Mae yna ddigon o weithwyr cymdeithasol yn cymhwyso i gymryd lle’r rhai sy’n ymddeol. Felly, er bod 
y proffil oedran yn dangos gweithlu sy’n heneiddio (oedran cymedrig o 46 a modd o 51 i fenywod a 55 
i ddynion) mae yna ddigon o raddedigion ar gael i gymryd lle’r rhai sy’n ymddeol. 

Beth yw trosiant gweithwyr cymdeithasol a faint sy’n ymuno â’r 
Gofrestr? 

Trosiant 

Er bod y rhai sy’n ymuno â’r Gofrestr yn weithwyr newydd gymhwyso’n bennaf ac o dan 36 oed, 
mae’r ffaith bod y rhai sy’n gadael dros eu 50 oed yn bennaf ac yn gadael er mwyn ymddeol ar y 
cyfan yn arwydd pellach o sefydlogrwydd y proffesiwn. 

 Roedd 6.5 y cant o’r rhai a oedd wedi cofrestru ym Mehefin 2013 wedi gadael y Gofrestr 
erbyn Mehefin 2014 



 Roedd 7.6 y cant o’r rhai oedd angen adnewyddu eu cofrestriad yn 2013-14 wedi gadael y 
Gofrestr 

 Gofynnodd 236 am gael eu tynnu’n wirfoddol o’r Gofrestr, sef 61.6 y cant o’r rhai a oedd wedi 
gadael y Gofrestr, a’r prif reswm am hyn oedd ymddeol (40 y cant). 

 
Faint sy’n ymuno â’r Gofrestr 

Mae’r proffesiwn gwaith cymdeithasol wedi tyfu bob blwyddyn ers cyflwyno cofrestru gorfodol ym mis 
Ebrill 2005. O’r rhai sy’n ymuno â’r gofrestr roedd dros hanner wedi cymhwyso yn ystod y 12 mis 
diwethaf. Ychydig sy’n dychwelyd i gael eu cofrestru wedi cyfnod i ffwrdd o ymarfer. 

Cafwyd cynnydd o 48 yn nifer y gweithwyr cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru, gyda 5,539 o 
weithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr yng Nghymru ar 1 Mehefin 2014. Roedd hyn yn cynnwys 432 a 
ymunodd neu a ailymunodd â’r Gofrestr, tra bod 384 wedi gadael y Gofrestr yn ystod y flwyddyn. 

Roedd unigolion cofrestredig newydd yn cynnwys 59 y cant a oedd wedi cymhwyso yn ystod y 12 mis 
diwethaf, 223 a oedd wedi cymhwyso yng Nghymru a 34 a oedd wedi cymhwyso y tu allan i Gymru. 

Ychydig oedd yn dychwelyd i’r Gofrestr ar ôl bwlch (22). 

Beth yw proffil amrywiaeth ac iaith Gymraeg gweithwyr cymdeithasol? 

Y Gymraeg 

Mae hyder i siarad rhywfaint o Gymraeg yn ffactor bwysig er mwyn darparu gwasanaeth gwaith 
cymdeithasol sy’n briodol i anghenion y gymuned, er enghraifft drwy bolisi ‘cynnig gweithredol’ 
Llywodraeth Cymru. [1] Mae traean o weithwyr cymdeithasol yn dweud fod ganddynt rywfaint o 
Gymraeg; ymysg gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso mae mwy yn dweud fod ganddynt 
rywfaint o Gymraeg ond llai yn dweud eu bod yn rhugl. 

Amrywiaeth 

Mae canran y gweithwyr cymdeithasol nad ydynt yn wyn yn debyg i ganran data Cyfrifiad Cymru yn 
gyffredinol. 

 Roedd 5 y cant o weithwyr cymdeithasol a oedd wedi cofrestru yng Nghymru yn disgrifio eu 
hunain fel pobl nad ydynt yn wyn 

 Roedd 2.1 y cant wedi datgan anabledd 

[1] Mwy na Geiriau – Fframwaith Strategol ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol. Llywodraeth Cymru, 2012 

 


