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1 Cyflwyniad

1.1 Roedd Deddf Safonau Gofal 2000 yn ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Gofal Cymru sefydlu cofrestr o weithwyr

gofal cymdeithasol a agorodd i weithwyr cymdeithasol cymwysedig yn 2003. Mae deddfwriaethau tebyg yn

sail i Gynghorau Gofal yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae’r teitl ‘Gweithiwr Cymdeithasol’ wedi’i

ddiogelu yng Nghymru ers 1 Ebrill 2005 ac mae’n ofyniad cyfreithiol i bob unigolyn sy’n ymarfer fel gweithiwr

cymdeithasol neu sydd am alw eu hunain yn weithiwr cymdeithasol yn y DU fod ar Gofrestr o Weithwyr Gofal

Cymdeithasol (y Gofrestr). Mae gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru yn cofrestru gyda

Chyngor Gofal Cymru ond gallant hefyd gofrestru gyda Chynghorau Gofal DU eraill.

1.2 Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno proffil o nodweddion gweithwyr cymdeithasol cymwysedig ar y

Gofrestr yng Nghymru ar 1 Mehefin 2011. Hyd pob cyfnod cofrestru yw tair blynedd. Roedd y rhan fwyaf

o’r gweithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr wedi adnewyddu eu cofrestriad am yr ail waith.1

1.3 Rhoddir gwybodaeth hefyd ynglŷn â symudiadau gweithwyr cymdeithasol cymwysedig i’r Gofrestr ac

oddi ar y Gofrestr rhwng 1 Mehefin 2010 a 31 Mai 2011.

2 Gweithwyr Cymdeithasol Cymwysedig ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal
Cymdeithasol yng Nghymru ym mis Mehefin 2011

2.1 Ym mis Mehefin 2011 roedd 5,601 o weithwyr gofal cymdeithasol cymwysedig cofrestredig yng

Nghymru. O’r rhain roedd 5,577 wedi’u cofrestru ar Ran 1 y Gofrestr sydd ar gyfer unigolion â

chymhwyster mewn gwaith cymdeithasol. Yn ogystal, roedd 24 o weithwyr cymdeithasol cymwysedig

wedi’u cofrestru ar Ran 2 y Gofrestr am eu bod yn gweithio yn un o’r swyddi gofal cymdeithasol ble

mae cofrestru’n orfodol: rheolwr neu weithiwr gofal preswyl i blant, rheolwr cartref gofal i oedolion; neu

reolwr gofal cartref lle bydd cofrestru’n orfodol o fis Hydref 2012. 

2.2 Yn ystod y cyfnod rhwng mis Mehefin 2010 a mis Mai 2011, roedd 333 o unigolion cofrestredig wedi

gadael y Gofrestr. Yn yr un cyfnod, rhoddodd y Cyngor Gofal ganiatâd i 380 o gofrestriadau newydd gael

eu hychwanegu i’r Gofrestr. Ers mis Mehefin 2010 roedd nifer y gweithwyr cymdeithasol cymwysedig

cofrestredig yng Nghymru wedi cynyddu 0.8%.

Proffil o Weithwyr Cymdeithasol
Cymwysedig yng Nghymru

1. Darparwyd y data yn yr adroddiad hwn gan ymgeiswyr ac unigolion cofrestredig ar y Gofrestr a chafodd ei ddiweddaru’n ddiweddar gan y mwyafrif o’r unigolion sydd wedi adnewyddu eu cofres-
triad o fewn y deuddeg mis diwethaf.
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Tabl 1 Statws gwaith pob gweithiwr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig yng Nghymru ym mis
Mehefin 2011 

Math o waith Cyfanswm Canran

Wedi’u cyflogi mewn Gwaith Gofal/Gwasanaethau Cymdeithasol 4914 87.7%

Hunangyflogedig mewn Gwaith Gofal/Gwasanaethau Cymdeithasol 192 3.4%

Wedi’u cyflogi mewn Gwaith Gofal/Gwasanaethau Cymdeithasol gan Asiantaeth 174 3.1%

Ar Secondiad mewn Gofal/Gwasanaethau Cymdeithasol 22 0.4%

Cyfanswm y nifer wedi’u cyflogi mewn Gwaith Gofal/Gwasanaethau Cymdeithasol 5302 94.7%

Di-waith 107 1.9%

Cyflogwr yn Anhysbys 76 1.4%

Wedi ymddeol 53 0.9%

Wedi’u cyflogi y tu allan i Ofal/Gwasanaethau Cymdeithasol 42 0.7%

Gofalwr 2 0.0%

Y tu allan i’r DU 5 0.1%

Yn Astudio – Ddim mewn cyflogaeth 5 0.1%

Seibiant Gyrfa 4 0.1%

Hunangyflogedig y tu allan i Ofal/Gwasanaethau Cymdeithasol 3 0.1%

Cyfanswm y rhai nad ydynt wedi’u cyflogi mewn gwaith gofal/gwasanaethau
cymdeithasol

297 5.3%

2.3 Nid oes gan bob gweithiwr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig sydd ar Gofrestr Cyngor Gofal Cymru

gyfeiriad gwaith presennol yng Nghymru. Ym mis Mehefin 2011, roedd gan 5,085 gyfeiriad gwaith yng

Nghymru. O’r 216 o unigolion cofrestredig â chyfeiriad gwaith y tu allan i Gymru, roedd gan 10 ohonynt

gyfeiriad gwaith yng Nghymru hefyd ac roedd dros eu hanner (125) yn gweithio mewn sir sy’n cyd-ffinio

â Chymru.

3 Nodweddion gweithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig 

3.1 Statws a sector cyflogaeth

3.1.1 Er bod gweithwyr cymdeithasol cofrestredig yn gweithio mewn nifer o swyddi gwahanol, roedd 94.7%

o’r rhai a oedd wedi’u cofrestru yng Nghymru ym mis Mehefin 2011 yn gweithio yn y sector gofal

cymdeithasol. Roedd canran fach o unigolion cofrestredig yn ddi-waith, wedi ymddeol neu â’u cyflogwr

presennol yn anhysbys (4.4%) yn y cyfnod hwn. Darparwyd mwy nag un cyfeiriad gwaith gan 224 o

weithwyr cymdeithasol cymwysedig.
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3.1.2 Roedd mwyafrif y gweithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig yng Nghymru wedi’u cyflogi yn

adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol (69%). Y trydydd sector oedd yr ail gyflogwr

mwyaf (7%) ac roedd y 24% arall yn gweithio ar draws y sectorau preifat, llywodraeth, iechyd ac

addysg, yn gweithio yn adrannau eraill awdurdodau lleol neu roeddent yn hunangyflogedig neu’n cael

eu cyflogi gan asiantaethau cyflogi. O’r 210 a oedd wedi’u cyflogi yn y sector preifat, roedd 133 yn

gweithio i sefydliadau gofal maeth.

3.2 Oedran a rhyw gweithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig 

3.2.1 Roedd y rhan fwyaf o weithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig yng Nghymru yn fenywod (77%). 

3.2.2 Roedd cyfran yr unigolion cofrestredig gwrywaidd yn llawer is yn y grwpiau oedran iau na’r grwpiau

oedran hŷn. O’r holl unigolion cofrestredig a oedd o dan 46 oed, 16% oedd yn ddynion. Fodd bynnag,

roedd 28% o’r unigolion cofrestredig dros 46 oed yn ddynion. 

3.2.3 Er mai dim ond 1% o’r unigolion cofrestredig sydd o dan 25 oed, mae 22% o’r gweithwyr cymdeithasol

cymwysedig cofrestredig yng Nghymru dros 56 oed a byddant felly’n agosáu at oedran ymddeol yn y

blynyddoedd nesaf neu maent eisoes wedi cyrraedd oedran ymddeol (gweler Ffigur 2).

Awdurdod Lleol – Gwasanaethau Cymdeithasol 69%

Trydydd Sector  7%

Dim cyflogaeth bresennol ym maes gofal 
cymdeithasol wedi’i chofnodi ar y Gofrestr/
Wedi Ymddeol 5%

Llywodraeth 5%

Hunangyflogedig 4%

Preifat 4%

Asiantaeth Recriwtio/Cyflogi 3%

Awdurdod Lleol – Arall1%

Iechyd 1%

Addysg 1%

Ffigur 1 Pob gweithiwr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig yng Nghymru: statws cyflogaeth yn
cynnwys sector
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Ffigur 2 Oedran a rhyw gweithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig
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3.3 Cymwysterau gweithwyr cymdeithasol cofrestredig

3.3.1 Ym mis Mehefin 2011, roedd 53% o unigolion cofrestredig yn meddu ar Ddiploma mewn Gwaith

Cymdeithasol (DipSW). Y DipSW oedd y cymhwyster cyfredol o 1991 i 2008. Yn 2008 newidiwyd y

cymhwyster gofynnol i wneud gwaith cymdeithasol yn y DU i radd mewn gwaith cymdeithasol. Ym mis

Mehefin 2011, roedd gan 17% o’r unigolion cofrestredig radd baglor neu radd meistr mewn gwaith

cymdeithasol.

3.3.2 Roedd y gyfran uchaf o unigolion cofrestredig, (76%), naill ai’n meddu ar DipSW neu radd gwaith

cymdeithasol y DU. Roedd gan 21% o unigolion gymhwyster gwaith cymdeithasol cynharach. Roedd

canran fach o unigolion cofrestredig yng Nghymru (3%) wedi cymhwyso y tu allan i’r DU gyda

chymhwyster sy’n gyfwerth â’r DipSW neu radd y DU mewn gwaith cymdeithasol.

3.4 Grwpiau cleient gweithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig

3.4.1 Yng Nghymru ym mis Mehefin 2011, dywedodd 43% o weithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig

eu bod yn gweithio gyda’r grŵp cleient plant a phobl ifanc. Roedd y 57% arall yn gweithio ar draws y

grwpiau cleient eraill fel y dangosir yn Ffigur 4.

Ffigur 4 Grwpiau cleient yr oedd gweithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig yn gweithio
gyda hwy yng Nghymru ym mis Mehefin 2011

Plant a Phobl Ifanc 43% Pobl Hyn 15%ˆ

Anabledd Corfforol 9%

Ieuenctid/Cyfiawnder Troseddol 3%

Arall 5%

Cyffredinol 5%

Anabledd Dysgu 8%

Iechyd Meddwl 12%

Ffigur 3 Cymwysterau gwaith cymdeithasol unigolion cofrestredig ym mis Mehefin 2011

Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol 52.8% Wedi cymhwyso y tu allan i’r DU 3.0%

Gradd Meistr mewn 
Gwaith Cymdeithasol 2.9%

Cymhwyster gwaith cymdeithasol arall 1.0%

Tystysgrif Cymhwyster mewn
Gwaith Cymdeithasol 23.4%

Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol 13.2%

Tystysgrif mewn 
Gwasanaethau Cymdeithasol 3.7%
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3.5 Hyd cyfnod gweithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig yn eu swyddi

3.5.1 Ceir nifer sylweddol o symudiadau rhwng swyddi yn y sector, oherwydd mai dim ond lleiafrif o 23% o

weithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig oedd wedi bod yn yr un swydd am fwy na 5 mlynedd.

Roedd yna 868 o unigolion a oedd wedi dechrau yn eu swydd ddiweddaraf o fewn y 12 mis diwethaf.

O’r 868 hyn, roedd 17% yn weithwyr cymdeithasol a oedd newydd gymhwyso rhwng mis Mehefin 2010

a mis Mai 2011.
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Ffigur 5 Y cyfnod y dechreuodd gweithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig yn eu swydd
gofal/gwasanaethau cymdeithasol gyfredol
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3.5.2 Roedd y mwyafrif (61%) o weithwyr cymdeithasol cymwysedig ar y Gofrestr wedi cofrestru rhwng 2004

a 2005, yn y cyfnod pan gyflwynwyd y diogelwch i’r teitl ‘gweithiwr cymdeithasol’ (1 Ebrill 2005). Mae

nifer yr unigolion cofrestredig newydd sydd wedi ymuno â’r Gofrestr wedi cynyddu’n raddol bob

blwyddyn ac mae’n cynnwys gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso yng Nghymru yn bennaf.

Ffigur 6 Y flwyddyn y cofrestrodd gweithwyr cymdeithasol cymwysedig gyda’r Cyngor Gofal

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

342

1004

2394

427
266

421
305 385

57

3.6 Amrywiaeth

3.6.1 Mae ffurflenni cais Cymraeg a Saesneg ar gael i ymuno â’r Gofrestr. Er mai 3% o weithwyr cymdeithasol

cymwysedig oedd wedi cwblhau ffurflen yn Gymraeg, gwnaeth 4% gais i dderbyn gohebiaeth drwy

gyfrwng y Gymraeg. 

3.6.2 Cesglir data cyfle cyfartal ar sail wirfoddol fel rhan o’r broses ymgeisio. O’r gweithwyr cymdeithasol

cymwysedig cofrestredig, rhoddodd 65% wybodaeth am lefel eu hyfedredd yn yr iaith Gymraeg. O’r

unigolion cofrestredig hyn, dywedodd 14% eu bod yn siaradwyr Cymraeg rhugl, a dywedodd 21% arall

eu bod yn deall Cymraeg.

3.6.3 O’r 65% o unigolion cofrestredig a ddarparodd wybodaeth fonitro, dywedodd 2.2% bod ganddynt

anabledd. 

3.6.4 O’r 65% hynny a gadarnhaodd eu hethnigrwydd, roedd 96% ohonynt yn disgrifio eu hunain yn wyn

Prydeinig, Cymreig neu Wyddelig. Ymhlith y grwpiau ethnig eraill a gynrychiolwyd roedd Indiaidd,

Affricanaidd, Asiaidd a Charibïaidd. Yng nghyfrifiad 2001, disgrifiodd 96% o boblogaeth Cymru eu

tarddiad ethnig fel Gwyn Prydeinig2. 

2. Cyfrifiad Ystadegau Gwladol 2001 http://www.statistics.gov.uk/census2001/profiles/commentaries/ethnicity.asp
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4 Proffil unigolion cofrestredig sydd â llwyth achosion gwaith cymdeithasol neu
sy’n rheoli gweithwyr cymdeithasol

4.1 O’r 3,974 o unigolion cofrestredig a oedd yn gweithio fel gweithwyr cymdeithasol neu’n rheoli

gweithwyr cymdeithasol, roedd 84% yn gweithio i awdurdodau lleol. Yr ail sector mwyaf oedd y trydydd

sector, gyda 5.5%. 

4.2 O’r 5,601 o weithwyr cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru, roedd gan 52% lwyth achosion gwaith

cymdeithasol heb gyfrifoldebau rheoli, ac roedd 19% arall yn gyfrifol am reoli gweithwyr cymdeithasol,

tua (8%) ohonynt gyda llwyth achosion. O’r holl weithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig,

dywedodd 29% ohonynt nad oedd ganddynt lwyth achosion nac yn rheoli gweithwyr cymdeithasol.

4.3 Grŵp cleient mwyaf gweithwyr cymdeithasol awdurdodau lleol yw plant a phobl ifanc (40%), yna pobl

hŷn (17%). Ar gy fartaledd, roedd mwy o weithwyr cymdeithasol a oedd newydd gymhwyso yn gweithio

gyda phlant a phobl ifanc (52% o’r rhai a oedd wedi cymhwyso gyda gradd baglor neu radd meistr

mewn gwaith cymdeithasol). 

4.4 Roedd yna fwy o fenywod na dynion mewn swyddi rheoli ond oherwydd bod yna nifer uwch o fenywod, ar

gyfartaledd roedd mwy o ddynion mewn swyddi rheoli. O’r dynion cofrestredig, roedd 14% mewn swydd

lle roeddent yn rheoli gweithwyr cymdeithasol, ac roedd 10% o’r menywod cofrestredig mewn swyddi

tebyg. Yn yr un modd, roedd 9% o ddynion mewn swyddi lle roeddent yn rheoli gweithwyr cymdeithasol ac

roedd ganddynt lwyth achosion, ac roedd 7% o fenywod yn gwneud yr un peth. I’r gweithwyr

cymdeithasol cymwysedig cofrestredig hynny yng Nghymru a oedd yn gweithio mewn awdurdodau lleol,

roedd 20% o’r dynion yn rheolwyr a 13% o’r menywod yn rheolwyr. Yn ogystal, roedd gan 14% o’r dynion

a 10% o’r menywod lwyth achosion ac roeddent hefyd yn rheoli gweithwyr cymdeithasol. 

Ffigur 7 Sectorau cyflogaeth unigolion cofrestredig sydd â llwyth achosion gwaith cymdeithasol
ac/neu sy’n rheoli gweithwyr cymdeithasol

Awdurdodau Lleol – 
Gwasanaethau Cymdeithasol 83.5% Llywodraeth 1.5%

Asiantaeth Recriwtio/Cyflogi 3.5%

Hunangyflogedig 1.1%

Iechyd 0.6%

Awdurdodau Lleol – Arall 0.9%

Trydydd Sector 5.5%

Preifat 3.4%
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5 Symudiad gweithwyr cymdeithasol cymwysedig ar y Gofrestr ac oddi 
ar y Gofrestr

5.1 Ceir nifer sefydlog o weithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig yng Nghymru. Rhoddodd y Cyngor

Gofal ganiatâd i 380 o gofrestriadau newydd i weithwyr cymdeithasol cymwysedig gael eu hychwanegu

i’r Gofrestr rhwng mis Mehefin 2010 a mis Mai 2011; mae hyn yn gynnydd net o 0.8%.

5.2 Ychwanegwyd nifer ychydig yn uwch o weithwyr cymdeithasol cymwysedig i’r Gofrestr bob blwyddyn o

gymharu â’r nifer sy’n gadael y Gofrestr; mae’r mwyafrif o unigolion cofrestredig newydd newydd

gymhwyso ac mae’r mwyafrif o’r rhai sy’n gadael yn agos at oedran ymddeol neu wedi cyrraedd oedran

ymddeol.

5.3 O’r rhai yr ychwanegwyd eu henwau i’r Gofrestr rhwng mis Mehefin 2010 a mis Mai 2011, roedd 281

wedi cymhwyso gyda gradd baglor neu radd meistr mewn gwaith cymdeithasol, roedd gan 87

gymwysterau cynharach ac roeddent naill ai wedi symud o rannau eraill o’r DU neu wedi dychwelyd i

waith cymdeithasol ar ôl cyfnod y tu allan i’r proffesiwn, ac roedd 12 wedi cymhwyso y tu allan i’r DU.

6 Proffil gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso (sydd wedi cymhwyso
gyda gradd y DU mewn gwaith cymdeithasol)

6.1 Bu i fyfyrwyr gymhwyso am y tro cyntaf yng Nghymru gyda gradd baglor neu radd meistr mewn gwaith

cymdeithasol yn 2007. O’r dyddiad hwn hyd at 1 Mehefin 2011, roedd 843 wedi graddio yng Nghymru

gyda gradd baglor neu radd meistr mewn gwaith cymdeithasol. O’r rhain, aeth 772 ymlaen i gofrestru

yng Nghymru fel gweithwyr cymdeithasol a oedd newydd gymhwyso. Yn ogystal, roedd 124 a oedd

wedi graddio gyda gradd baglor neu radd meistr mewn gwaith cymdeithasol mewn rhannau eraill o’r

DU wedi’u cofrestru i weithio yng Nghymru.

6.2 Ym mis Mehefin 2011, roedd 744 o weithwyr cymdeithasol cymwysedig a oedd yn meddu ar radd

baglor neu radd meistr mewn gwaith cymdeithasol yn gweithio mewn awdurdodau lleol ac roedd gan

688 o’r rhain lwyth achosion gwaith cymdeithasol. O’r rhai â llwyth achosion mewn awdurdodau lleol,

roedd 57% yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc.
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6.3 O’r holl unigolion a oedd wedi cofrestru ym mis Mehefin 2011 a oedd yn meddu ar radd baglor neu

radd meistr mewn gwaith cymdeithasol, roedd 86% yn fenywod. Mae hyn yn awgrymu bod cyfran uwch

o fenywod yn ymuno â’r proffesiwn gwaith cymdeithasol na’r hyn a adlewyrchwyd yn y Gofrestr ar 1

Mehefin 2011 lle'r oedd menywod yn cynrychioli 77% o’r unigolion cofrestredig..

6.4 Yn y flwyddyn ddiwethaf, rhwng 1 Mehefin 2010 a 31 Mai 2011, bu i 274 o fyfyrwyr gymhwyso â gradd

baglor neu radd meistr mewn gwaith cymdeithasol o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. O’r rhai a

gymhwysodd, bu i 230 ohonynt gofrestru gyda’r Cyngor Gofal a bu i 12 gofrestru gyda’r Cyngor Gofal

Cymdeithasol Cyffredinol yn Lloegr. Yn ogystal, bu i 22 o weithwyr cymdeithasol a oedd newydd

gymhwyso yn Lloegr gofrestru i weithio yng Nghymru.

6.5 Ar ôl iddynt gofrestru, ychydig iawn o weithwyr cymdeithasol a oedd newydd gymhwyso oedd yn

gwneud cais i’w henwau gael eu tynnu oddi ar y Gofrestr. Yn y cyfnod, o fis Mehefin 2010 i fis Mai

2011, dim ond 3 o weithwyr cymdeithasol a oedd newydd gymhwyso a adawodd y Gofrestr oherwydd

eu bod wedi rhoi’r gorau i weithio mewn swyddi a oedd yn galw am gofrestriad. Yn ogystal, bu i 7

drosglwyddo i Gofrestr Cyngor Gofal arall a chafodd un swydd fel rheolwr cartref gofal i oedolion felly

bu’n rhaid iddynt newid y rhan cofrestru. O’r holl rai a oedd wedi’u cofrestru ac a oedd wedi cymhwyso

gyda gradd baglor neu radd meistr mewn gwaith cymdeithasol, roedd cyfanswm o 9 wedi gadael

Cofrestr Cymru ac roedd dau wedi trosglwyddo i ran arall o’r Gofrestr.

6.6 Roedd rhai gweithwyr cymdeithasol a oedd newydd gymhwyso eisoes yn gweithio ym maes gofal

cymdeithasol pan wnaethant gymhwyso. O’r 230 a oedd wedi cymhwyso a chofrestru, roedd 142 (62%)

mewn cyflogaeth ym maes gofal cymdeithasol pan wnaethant gymhwyso, 80% o fewn 2 fis i gymhwyso

ac roedd 89% mewn cyflogaeth ym maes gofal cymdeithasol o fewn blwyddyn i gymhwyso.

6.7 Roedd y nifer uchaf o fenywod a oedd yn meddu ar radd baglor neu radd meistr mewn gwaith

cymdeithasol yn y grŵp oedran 25 i 30 oed. Roedd dynion a oedd yn meddu ar radd baglor neu radd

meistr mewn gwaith cymdeithasol wedi’u dosbarthu’n fwy cyfartal ar draws y grwpiau oedran. Mae’r

data hwn a gyflwynir yn Ffigur 8 yn dangos mai ychydig iawn o bobl o dan 25 oed sy’n ymuno â’r

proffesiwn.
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Ffigur 8 Oedran a rhyw unigolion cofrestredig ym mis Mehefin 2011 â gradd baglor neu radd meistr
mewn gwaith cymdeithasol

7 Proffil y rhai sy’n gadael y Gofrestr

7.1 Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, roedd cyfanswm o 335 o weithwyr cymdeithasol cymwysedig wedi

gadael y Gofrestr. O’r rhain, roedd 27% wedi gofyn am gael ei gadael oherwydd eu bod wedi ymddeol.

7.2 Mae unigolion cofrestredig yn gadael y Gofrestr am nifer o resymau. Gallant wneud cais gwirfoddol i

dynnu eu henwau oddi ar y Gofrestr os nad ydynt bellach yn gweithio fel gweithiwr cymdeithasol neu os

nad ydynt yn dymuno galw eu hunain yn weithiwr cymdeithasol, neu os nad ydynt yn gweithio ym maes

gofal cymdeithasol ac na allant gynnal eu hyfforddiant a’u dysg. Os na fyddant yn talu eu ffi flynyddol

neu os na fyddant yn gwneud cais i adnewyddu eu cofrestriad, tynnir eu henwau oddi ar y Gofrestr ar ôl

iddynt dderbyn rhybuddion priodol na allant weithio na galw eu hunain yn weithiwr cymdeithasol na

gweithio yn unrhyw un o’r grwpiau lle bydd cofrestru yn orfodol, ar ôl i’w henwau gael eu tynnu oddi ar

y Gofrestr.
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7.3 Yn ystod y 12 mis diwethaf, roedd angen i ddwy ran o dair o weithwyr cymdeithasol cymwysedig

cofrestredig adnewyddu eu cofrestriad. O’r 2,966 o unigolion cofrestredig a ddylai fod wedi adnewyddu

rhwng mis Mehefin 2010 a mis Mai 2011, bu i 91% ohonynt adnewyddu eu cofrestriad. Nid oedd y

mwyafrif o’r 9% a oedd yn weddill yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol bellach neu nid oeddent yn

bwriadu galw eu hunain yn weithiwr cymdeithasol.

7.4 Mae’n ofynnol i unigolion cofrestredig hysbysu’r Cyngor Gofal yngl n ag unrhyw newid i’w manylion

cyswllt. Pan na fyddant yn gwneud hyn, ac nad ydynt yn ymateb i hysbysiadau atgoffa yngl n â’u

cofrestriad, tynnir eu henwau oddi ar y Gofrestr. Bu i nifer fach iawn o weithwyr cymdeithasol

cymwysedig (13) wneud cais o’r newydd i’r Gofrestr o fewn dyddiau o dderbyn hysbysiad terfynol nad

oeddent bellach yn gofrestredig. Mae’n ofynnol i ymgeiswyr sy’n dychwelyd i’r Gofrestr ddarparu

tystiolaeth o’u hyfforddiant a’u dysg sy’n briodol i’w cyfnod cofrestru ac, yn ogystal, â’r ffi ymgeisio, talu

ffi flynyddol os oedd y ffi yn daladwy pan dynnwyd eu henwau oddi ar y gofrestr.

7.5 Mae’n ofynnol, fel un o’r amodau cofrestru, bod pob unigolyn cofrestredig yn ymgymryd â 15 diwrnod

gofynnol o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru ym mhob cyfnod cofrestru. Yn ystod y cyfnod o 01 Mehefin

i 31 Mai 2011, dim ond pump o’r unigolion a wnaeth gais gwirfoddol i’w henwau gael eu tynnu oddi ar

y Gofrestr a ddywedodd mai eu prif reswm dros adael y Gofrestr oedd eu hanallu i gydymffurfio â’r

gofyniad hyfforddiant a dysg ôl-gofrestru; y rheswm am hyn fel arfer oedd eu bod wedi ymddeol.

Gadael yn
wirfoddol

Methiant i 
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eu cofrestriad

Trosglwyddo
Cofrestriad

Ni thalwyd
y ffi flynyddol
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Ffigur 9 Categorïau'r gweithwyr cymdeithasol cymwysedig y tynnwyd eu henwau oddi ar y Gofrestr
rhwng 1 Mehefin 2010 a 31 Mai 2011



15

Cyngor Gofal Cymru | Proffil o Weithwyr Cymdeithasol Cymwysedig yng Nghymru

www.cgcymru.org.uk

7.6 Bydd unigolion cofrestredig nad ydynt wedi cydymffurfio â’r gofyniad hyfforddiant a dysg oherwydd

amgylchiadau eithriadol ac sy’n dymuno parhau i ymarfer, neu i barhau ar y Gofrestr, yn cael eu

hatgyfeirio i’r Pwyllgor Cofrestru. Y cyfnod brig yn ystod y cylch adnewyddu oedd mis Ebrill 2011, a

chymeradwywyd cais 10 o weithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig i adnewyddu eu cofrestriad

gan Bwyllgor Cofrestru gydag amod i wneud iawn am y diffyg yn eu hyfforddiant a dysg ôl-gofrestru.

Mae hyn yn cymharu â 15 yn y cylch adnewyddu tair blynedd cyntaf yn 2008. I weithlu o 5,601 mae hyn

yn dangos yn glir bod gweithwyr cymdeithasol yn ymwybodol o’u datblygiad proffesiynol parhaus a’u

bod yn ei gynnal.

7.7 Mae proffil oedran y rhai y tynnwyd eu henwau oddi ar y Gofrestr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn

dangos, er bod yna rywfaint wedi gadael o bob grŵp oedran, bod y nifer yn cynyddu yn y grwpiau

oedran sy’n agosáu at oedran ymddeol neu sydd wedi cyrraedd oedran ymddeol.

7.8 Ym mis Mehefin 2011 roedd yna 1,430 o Unigolion cofrestredig 55 oed a hŷn, ac roedd 577 ohonynt yn

60 oed neu’n hŷn gyda dim ond cyfran fach ohonynt eisoes wedi ymddeol: roedd mwy nac 81% ohonynt

yn parhau i gael eu cyflogi ym maes gofal cymdeithasol ac roedd 9% arall yn hunangyflogedig.
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Ffigur 10 Oedran a rhyw gweithwyr cymdeithasol cymwysedig y tynnwyd eu henwau oddi ar y
Gofrestr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
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8 Casgliadau

Gellir crynhoi’r tueddiadau sy’n dod i’r amlwg yn y proffil hwn fel a ganlyn:

• Mae’r Gofrestr wedi’i sefydlu’n dda yng Nghymru ac mae’n sefydlog.

• Roedd gweithwyr cymdeithasol cymwysedig wedi cynnal eu datblygiad proffesiynol ac roeddent wedi

adnewyddu eu cofrestriad am yr ail waith.

• Roedd mwy na dwy ran o dair o weithwyr cymdeithasol cofrestredig (69%) yn gweithio yn adrannau

gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. Ceir swm sylweddol o symud rhwng swyddi yn y sector,

oherwydd mai dim ond ychydig o dan chwarter y gweithwyr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig yng

Nghymru a oedd wedi bod yn yr un swydd am fwy na 5 mlynedd.

• Roedd unigolion cofrestredig newydd yn weithwyr cymdeithasol a oedd newydd gymhwyso yng Nghymru yn

bennaf. Roedd gweithwyr cymdeithasol a oedd newydd gymhwyso yn cofrestru o fewn cyfnod byr o gyflawni

eu cymhwyster, ac roedd gan nifer swyddi eisoes ac wedi parhau ar y Gofrestr.

• Mae’r mwyafrif o weithwyr cymdeithasol a gymhwysodd â gradd baglor neu radd meistr mewn gwaith

cymdeithasol wedi’u cyflogi mewn awdurdod lleol ac mae mwy na hanner y gweithwyr yn gweithio gyda

phlant a phobl ifanc.

• Ceir tystiolaeth bod mwy o fenywod na dynion yn ymuno â’r proffesiwn, oherwydd bod 86% o’r rhai a

gymhwysodd â gradd baglor neu radd meistr mewn gwaith cymdeithasol yn fenywod.

• Menywod oedd y mwyafrif o weithwyr cymdeithasol cymwysedig ac roedd eu hoedrannau wedi’u dosbarthu

ar draws y grwpiau oedran o 25 i 60 oed. Roedd gweithwyr cymdeithasol gwrywaidd yn dueddol o fod

mewn grwpiau oedran hŷn ac roeddent yn fwy tebygol o fod yn rheolwyr ar gyfartaledd.

• Roedd mwy na hanner y gweithwyr cymdeithasol a oedd wedi gadael y Gofrestr dros 55 oed ac ymddeoliad

yw’r rheswm mwyaf cyffredin a roddir.


