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  1. Cyflwyniad
1.1   Mae’r adroddiad hwn yn darparu proffil o nodweddion gweithwyr cymdeithasol 

cymwysedig ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol (y Gofrestr) yng Nghymru ar 1 
Mehefin 2013. Dyma’r trydydd adroddiad blynyddol sy’n defnyddio’r data a gyflenwyd 
i Gyngor Gofal Cymru (y Cyngor Gofal) gan ymgeiswyr i’r Gofrestr, a’r rheiny sydd wedi 
cofrestru arni.

1.2   Dadansoddir gwybodaeth hefyd ynglŷn â gosod gweithwyr cymdeithasol cymwysedig ar y 
Gofrestr a’u tynnu oddi arni, rhwng 1 Mehefin 2012 a 31 Mai 2013.

  2. Gweithwyr cymdeithasol cymwysedig ar y Gofrestr 
yng Nghymru ym mis Mehefin 2013  

2.1   Ym mis Mehefin 2013, roedd 5,911 (5,719 yn 2012) o weithwyr cymdeithasol cofrestredig 
yng Nghymru. O’r rhain, roedd 5,865 (5,694 yn 2012) yn gofrestredig ar Ran 1 y Gofrestr, 
sydd ar gyfer unigolion â chymhwyster gwaith cymdeithasol. Hefyd, roedd 46 (25 yn 2012) 
gweithiwr cymdeithasol cymwysedig wedi eu cofrestru ar Ran 2 y Gofrestr gan, ym mis 
Mehefin 2012, roeddent yn gweithio yn un o’r rolau gofal cymdeithasol y mae cofrestru’n 
orfodol ar eu cyfer, hynny yw, fel rheolwr neu weithiwr gofal plant preswyl, neu reolwr 
cartref gofal oedolion, neu reolwr gofal cartref.

2.2   Yn ystod y cyfnod rhwng mis Mehefin 2012 a mis Mai 2013, gadawodd 255 o unigolion 
cofrestredig y Gofrestr (4.5 y cant). Yn yr un cyfnod, caniataodd y Cyngor Gofal 467 o 
gofrestriadau newydd ar y Gofrestr fel gweithiwr cymdeithasol, neu ddychweliadau i’r 
Gofrestr fel gweithiwr cymdeithasol. Roedd hyn yn gynnydd net yn y proffil hwn o 212 o 
weithwyr cymdeithasol cofrestredig (3.7 y cant).

2.3   Nid oedd gan bob gweithiwr cymdeithasol cofrestredig ar Gofrestr Cyngor Gofal Cymru 
gyfeiriad gwaith cyfredol yng Nghymru. O’r 110 (146 yn 2012) o unigolion cofrestredig 
a oedd â chyfeiriad gwaith y tu allan i Gymru, roedd 45 (67 yn 2012) yn gweithio mewn 
gwlad sy’n gyfagos i Gymru. Roedd yr holl unigolion cofrestredig hyn wedi gofyn am 
aros ar Gofrestr y Cyngor Gofal. Mewn achosion lle’r oeddent yn gweithio fel gweithiwr 
cymdeithasol yn Lloegr, roeddent hefyd wedi eu cofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau 
Iechyd a Gofal.
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 3. Nodweddion gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru

3.1  Statws cyflogaeth a sector

3.1.1   Mae gan rai gweithwyr cymdeithasol cofrestredig fwy nag un swydd, ond prif swydd 
unigolion cofrestredig ym mis Mehefin 2013 yn unig a gynhwysir yn y dadansoddiad hwn. 

Tabl 1 – Gweithwyr cymdeithasol cyflogedig neu hunangyflogedig sy’n gweithio ym maes 
gofal cymdeithasol yn ôl categori gwaith

Math o waith ym maes gofal cymdeithasol Nifer Canran (o’r 
holl weithwyr 
cymdeithasol 
cofrestredig)

Wedi eu cyflogi ym maes gwaith gofal/gwasanaethau 
cymdeithasol

4,882 82.61%

Hunangyflogedig ym maes gofal/gwasanaethau cymdeithasol 237 4.00%

Wedi eu cyflogi ym maes gwaith gofal/gwasanaethau 
cymdeithasol gan asiantaeth

186 3.15%

Wedi eu cyflogi ym maes gwaith gofal/gwasanaethau 
cymdeithasol, cyfeiriad gwaith yn Lloegr

80 1.35%

Gwaith gofal cymdeithasol yn y sectorau iechyd a 
chyfiawnder

73 1.23%

Wedi eu cyflogi ym maes addysg gofal cymdeithasol1 42 0.70%

Ar secondiad ym maes gofal/gwasanaethau cymdeithasol 11 0.19%

Cyfanswm 5,511 93.23%

3.1.2  Er bod gweithwyr cymdeithasol yn gweithio mewn amrywiaeth o swyddi, roedd 93.2 y 
cant o’r rheiny a oedd wedi cofrestru yng Nghymru ym mis Mehefin 2013 yn gweithio yn 
y sector gofal cymdeithasol. Roedd y nifer wedi cynyddu i 5,511 o 5,330 yn 2012. Roedd 
y rhai a gyflogwyd ym maes gofal /gwasanaethau cymdeithasol wedi gostwng ychydig i 
4,882 (o 4,956 yn 2012). Roedd yr holl gategorïau eraill wedi cynyddu ychydig ers 2012.

3.1.3  Bu cynnydd yn y nifer a gyflogwyd gan asiantaeth o 124 yn 2012 i 186 yn 2013, sy’n 
gynnydd o 50 y cant.

1  Wedi eu cyflogi yn y sector addysg yn addysgu gwaith cymdeithasol neu ofal cymdeithasol.
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Tabl 2 – Gweithwyr cymdeithasol nad ydynt wedi eu cyflogi neu’n hunangyflogedig ym 
maes gofal cymdeithasol yn ôl categori

Math arall  o waith Nifer Canran (o’r 
holl weithwyr 
cymdeithasol 
cofrestredig)

Di-waith 163 2.76%

Cyflogwr anhysbys 87 1.47%

Wedi eu cyflogi y tu allan i faes gofal/gwasanaethau 
cymdeithasol

56 0.94%

Wedi ymddeol 50 0.85%

Wedi eu cyflogi yn y sectorau iechyd a chyfiawnder 16 0.27%

Y tu allan i’r DU 12 0.20%

Hunangyflogedig y tu allan i ofal/gwasanaethau cymdeithasol 10 0.17%

Astudio – heb fod mewn gwaith 3 0.05%

Cynhaliwr 3 0.05%

Cyfanswm 400 6.76%

3.1.4  Canran y gweithwyr cymdeithasol cofrestredig nad ydynt wedi eu cyflogi ym maes gofal 
cymdeithasol, wedi ymddeol neu lle nad oedd eu cyflogwr presennol yn hysbys, oedd 5.08 
y cant. Roedd y 1.69 y cant arall yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig y tu allan i ofal 
cymdeithasol neu y tu allan i’r DU. Roedd y ganran gyffredinol ar y Gofrestr ond heb eu 
cyflogi neu’n hunangyflogedig ym maes gofal cymdeithasol yr un fath â 2012.
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Ffigwr 1 – Pob gweithiwr cymdeithasol yng Nghymru: statws cyflogaeth gan gynnwys y sector  

3.1.5  Mae Ffigwr 1 yn cynnwys yr holl weithwyr cymdeithasol yn Nhabl 1, mae’r canrannau wedi 
eu talgrynnu. Roedd gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru wedi eu cyflogi’n bennaf gan 
awdurdodau lleol.

3.1.6  Yn y tabl canlynol, lle’r oedd cyfeiriad cyflogaeth yr unigolyn cofrestredig yng Nghymru, 
mae’r sector wedi ei roi. Nid oedd gan bob unigolyn cofrestredig hunangyflogedig gyfeiriad 
gwaith yng Nghymru. Nid yw unigolion cofrestredig sydd wedi eu cyflogi y tu allan i Gymru 
wedi ei rhestru yn ôl sector.

   Awdurdod lleol – gwasanaethau cymdeithasol

   Heb eu cyflogi ym maes gofal cymdeithasol yng 
Nghymru/wedi ymddeol

  Trydydd sector

   Y sector preifat

   Hunangyflogedig

   Sector y Llywodraeth

   Asiantaeth recriwtio/cyflogaeth

   Y sector iechyd

  Rheoleiddio/arolygu
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  Cyfiawnder

   Awdurdod lleol – arall

  Cyfeiriad cyflogaeth y tu allan i Gymru
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Tabl 3 – Sector cyflogaeth gweithwyr cymdeithasol lle’r oedd cyfeiriad cyflogaeth yng 
Nghymru neu statws lle nad oedd cyfeiriad cyflogaeth yng Nghymru

Sector cyflogaeth yng Nghymru neu statws Nifer y 
gweithwyr 

cymdeithasol 
cofrestredig

Canran y 
gweithwyr 

cymdeithasol 
cofrestredig

Awdurdod lleol – gwasanaethau cymdeithasol 4,096 69.3%

Trydydd sector 355 6.0%

Y sector preifat 257 4.3%

Hunangyflogedig 212 3.6%

Asiantaeth recriwtio/cyflogaeth 168 2.84%

Sector y Llywodraeth 155 2.62%

Y sector iechyd 48 0.81%

Y sector addysg 44  0.74%

Rheoleiddio/arolygu 43 0.73%

Awdurdod lleol – arall 25 0.42%

Cyfiawnder 25 0.42%

Statws lle nad oes cyfeiriad cyflogaeth yng Nghymru

Cyfeiriad cyflogaeth gofal cymdeithasol y tu allan i Gymru 80 1.4%

Heb eu cyflogi ym maes gofal cymdeithasol yng 
Nghymru/wedi ymddeol

403 6.82%

Cyfanswm 5,911 100%

3.1.7  Roedd mwyafrif y gweithwyr cymdeithasol cyflogedig yng Nghymru’n gweithio mewn 
adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. Roedd y nifer wedi cynyddu 
ychydig o 4,062 yn 2012.

3.1.8  Roedd y trydydd sector wedi gostwng mewn nifer a chanran (o 374, 6.5 y cant, yn 2012). 
Roedd y 25 y cant sy’n weddill wedi eu dosbarthu ar draws y categorïau eraill. Roedd llai o 
unigolion cofrestredig yn y categorïau llywodraeth a rheoleiddio ac arolygu, ond roedd gan 
bob un o’r categorïau eraill ychydig yn fwy nag yn 2012.  

3.1.9  O’r 257 o weithwyr cymdeithasol a gyflogwyd yn y sector preifat, roedd dros hanner (138) 
ohonynt yn gweithio i sefydliadau gofal maeth.
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3.2  Oedran a rhyw 

Ffigwr 2 – Oedran a rhyw gweithwyr cymdeithasol cofrestredig 

3.2.1  Roedd y rhan fwyaf o weithwyr cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru yn fenywod (78 y 
cant). Nid oedd y ganran hon wedi newid ers proffil 2012.

3.2.2  Roedd cyfran y dynion o gymharu â menywod yn parhau i fod lawer yn llai yn y grwpiau 
oedran iau na’r grwpiau oedran hŷn. Roedd canran y dynion o dan 46 oed wedi gostwng 1 
y cant ers proffil 2012 i 15 y cant. Ni fu newid yng nghanran y dynion dros 46 oed.

3.2.3  O gymharu â 2012, roedd nifer y gweithwyr cymdeithasol dros 55 oed wedi cynyddu (1 y 
cant) i 24 y cant, gyda’r nifer o dan 25 oed yn parhau’n sefydlog ar 1 y cant (82).

3.2.4  Ym mis Mehefin 2013, roedd cynnydd yn nifer y gweithwyr cymdeithasol yn y grwpiau 
oedran dros 55 o 1,333 i 1,401. Roedd nifer y rhai dros 60 oed wedi cynyddu o 511 i 553.
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3.3  Cymhwyster  

Ffigwr 3 – Cymwysterau gwaith cymdeithasol sydd gan unigolion cofrestredig ym mis 
Mehefin 2013 

3.3.1  Ym mis Mehefin 2013, roedd y Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol (DipSW) yn parhau i 
fod y cymhwyster gwaith cymdeithasol mwyaf cyffredin, er bod y ganran wedi gostwng 2 y 
cant o gymharu â phroffil 2012. Y DipSW oedd y cymhwyster cyfredol rhwng 1991 a 2005, 
pan gyflwynwyd y radd mewn gwaith cymdeithasol yn y DU.

3.3.2  Graddiodd y myfyrwyr cyntaf gyda gradd mewn gwaith cymdeithasol yng Nghymru yn 
2007. Roedd y ganran â gradd bagloriaeth neu Feistr mewn gwaith cymdeithasol, neu’r 
Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Cymdeithasol, wedi cynyddu i 25 y cant o’r unigolion 
cofrestredig ym mis Mehefin 2013, sef cynnydd o 4 y cant ers 2012. 

3.3.3  Roedd canran yr unigolion cofrestredig a gymhwysodd y tu allan i’r DU â chymhwyster sy’n 
gyfwerth â’r DipSW neu radd y DU mewn gwaith cymdeithasol (3 y cant) wedi aros yr un 
fath ag yn 2012.

3.3.4  Roedd patrwm y ceisiadau gan bobl a gymhwysodd y tu allan i’r DU yn debyg i 2011-2012. 
Cafwyd 12 o geisiadau i gofrestru rhwng mis Mehefin 2012 a mis Mai 2013 gan bobl a 
oedd wedi cymhwyso mewn amrywiaeth o wledydd y tu mewn a’r tu allan i’r UE, gan 
gynnwys India, Iwerddon, yr Almaen, Portiwgal, yr Unol Daleithiau a Gwlad Pwyl. O’r rhain, 
roedd naw yn meddu ar gymhwyster a phrofiad mewn gwaith cymdeithasol sy’n cyfateb 
i’r radd mewn gwaith cymdeithasol yn y DU ac wedi eu cofrestru, roedd gan un ddiffyg 
yn eu cymhwyster a phrofiad ac roeddent yn cymryd rhan mewn lleoliad ymarfer i gynllun 
hyfforddiant y cytunwyd arno, ac roedd dau gais yn cael eu prosesu. Yn ogystal, cafodd 
pedwar ymgeisydd a oedd wedi gwneud cais cyn mis Mehefin 2012 eu cofrestru ar ôl 
cwblhau cyfnod addasu neu brawf tueddfryd yn llwyddiannus.
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Ffigwr 4 – Nifer y blynyddoedd ers i’r gweithwyr cymdeithasol cofrestredig ym mis 
Mehefin 2013 gymhwyso

3.3.5  Cymhwysodd dros 75 y cant o’r gweithwyr cymdeithasol cofrestredig o leiaf bum mlynedd 
yn ôl ac roedd dros hanner wedi cymhwyso 10 mlynedd yn ôl neu fwy.

Tabl 4 – Y gweithwyr cymdeithasol cofrestredig ym mis Mehefin 2013 a gymhwysodd yn 
ystod y pum mlynedd flaenorol

Y cyfnod ers cymhwyso Nifer y gweithwyr cymdeithasol  
(ym mis Mehefin 2013)

Hyd at 1 flwyddyn  270

1 i 2 flynedd 299

2 i 3 blynedd 287

3 i 4 blynedd 262

4 i 5 mlynedd 246

Cyfanswm 1,364

3.3.6  Bu ychydig iawn o athreulio o’r Gofrestr ymhlith graddedigion a gymhwysodd dros y pum 
mlynedd diwethaf. 
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3.4  Grwpiau cleientiaid 

3.4.1   Mae’r unigolion cofrestredig yn darparu gwybodaeth am ba grwpiau cleientiaid y maen 
nhw’n gweithio gyda nhw. Mae’r wybodaeth a ddarparwyd wedi’i chategoreiddio fel a 
ganlyn: gweithio gyda phlant a theuluoedd; gweithio gydag oedolion, gan gynnwys pobl 
hŷn, anabledd corfforol, anabledd dysgu a chamddefnyddio sylweddau; gweithio ym maes 
iechyd meddwl; gweithio ym maes troseddau ieuenctid. Mae’r rheiny a nododd eu bod 
yn gweithio gyda phobl hŷn, plant a theuluoedd a grwpiau cleientiaid ychwanegol yn cael 
eu categoreiddio fel gweithiwr sy’n gweithio gyda grwpiau cleientiaid lluosog. Roedd rhai 
unigolion cofrestredig mewn rôl gwaith cymdeithasol ond nid oeddent wedi darparu’r 
wybodaeth hon. Disgrifiodd gweddill yr unigolion cofrestredig eu grŵp cleientiaid fel naill ai 
dim un o’r categorïau, neu roeddent yn ddi-waith. 

Ffigwr 5 – Grwpiau cleientiaid gweithwyr cymdeithasol cofrestredig sy’n gweithio mewn 
gofal cymdeithasol yng Nghymru

3.4.2   Ychydig iawn o newid a fu yng ngrwpiau cleientiaid gweithwyr cymdeithasol yn 2013 o 
gymharu â’r rhai ym mhroffil 2012.  

3.4.3   Roedd patrwm grwpiau cleientiaid gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio gyda 
gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru ym mis Mehefin 2013 yn 
debyg iawn, gydag amrywiad bach o ran llai yn gweithio gyda phlant a theuluoedd (54 y 
cant) a mwy yn gweithio gydag oedolion (27 y cant). 

3.4.4   Roedd nifer y gweithwyr cymdeithasol gydag ‘annibynnol’ yn nheitl eu swydd wedi haneru 
o 149 yn 2012 i 78 yn 2013. Roedd y nifer hon yn cynnwys 66 (67 yn 2012) o weithwyr 
cymdeithasol hunangyflogedig annibynnol, yr oedd 52 (55 yn 2012) ohonynt yn gweithio 
gyda phlant a theuluoedd. 

  Plant a theuluoedd (gan gynnwys plant ag anableddau)
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   Troseddau ieuenctid

   Grwpiau cleientiaid lluosog

   Yn gweithio fel gweithiwr cymdeithasol, ond nid yw’r 
grŵp cleientiaid yn hysbys
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3.5  Cyfnod yn y swydd 

3.5.1  Mae’r dadansoddiad hwn yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd gan unigolion 
cofrestredig a oedd ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2013 a’u cyflogwyr, am newidiadau yn eu 
cyflogaeth yn ystod blwyddyn y proffil. 

Ffigwr – 6 Nifer y blynyddoedd yr oedd gweithwyr cymdeithasol cofrestredig ym mis 
Mehefin 2012 wedi bod yn eu swydd ddiweddaraf neu’n hunangyflogedig 

3.5.2  Mae symud i mewn a rhwng swyddi ymhlith gweithwyr cymdeithasol wedi amrywio bob 
blwyddyn ers i’r proffil cyntaf gael ei ddadansoddi yn 2011. Roedd y nifer a arhosodd 
ar y Gofrestr ac a newidiodd swydd fel a ganlyn: 868 yn 2010-2011, 497 yn y flwyddyn 
2011-2012, a bu cynnydd eto i 555 yn y flwyddyn 2012-13. Yn 2012-2013, roedd hyn 
yn cynnwys 389 (347 yn 2012) a symudodd i swydd wahanol. Yn 2012-2013, roedd llai 
o fyfyrwyr gwaith cymdeithasol wedi cael gwaith gofal cymdeithasol cyn cymhwyso, felly 
symudodd nifer fwy i swydd newydd yn ystod y cyfnod adrodd. Mae proffil y gweithwyr 
cymdeithasol sydd newydd gymhwyso yn cael ei drafod yn adran 6.
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Tabl 5 – Y nifer ym mhob proffil sydd wedi eu cyflogi yn eu swydd bresennol ers dros 
bum mlynedd gyda’r nifer sydd wedi eu cyflogi neu sy’n hunangyflogedig ym maes gofal 
cymdeithasol

Proffil mis  
Mehefin 2012

Proffil mis  
Mehefin 2013

Yn eu swydd bresennol hyd at bum mlynedd 3,211 (60%) 3,173 (58%)

Yn eu swydd bresennol ers dros bum mlynedd 2,119 (40%) 2,338 (42%)

Cyfanswm 5,330 5,511

3.5.3  Ym mis Mehefin 2011, dim ond 23 y cant oedd wedi bod yn yr un swydd am bum 
mlynedd. Cynyddodd hyn i 40 y cant erbyn mis Mehefin 2012, ac i 42 y cant erbyn mis 
Mehefin 2013. 

3.6  Amrywiaeth

3.6.1  Cesglir data cyfle cyfartal yn wirfoddol fel rhan o’r broses ymgeisio. O’r gweithwyr 
cymdeithasol cofrestredig, darparodd 72.4 y cant wybodaeth am lefel eu gallu yn y 
Gymraeg (75 y cant yn 2012). O’r unigolion cofrestredig hyn, nododd 13.6 y cant eu bod 
nhw’n siaradwyr Cymraeg rhugl (14 y cant yn 2012), a nododd 20 y cant arall eu bod 
nhw’n deall Cymraeg.

3.6.2  O’r 73.4 y cant o unigolion cofrestredig a gyflenwodd wybodaeth monitro (65 y cant ym 
mhroffil 2012), nododd 2.2 y cant bod ganddyn nhw anabledd.

3.6.3  Bu cynnydd mewn amrywiaeth ethnig ymhlith gweithwyr cymdeithasol. O’r 73 y cant a 
nododd eu hethnigrwydd (71 y cant ym mhroffil 2012), disgrifiodd 95 y cant ohonynt eu 
hunain fel Gwyn Prydeinig, Cymreig neu Wyddelig fel yn 2012. Roedd grwpiau ethnig eraill 
a gynrychiolwyd yn cynnwys pobl Indiaidd, Affricanaidd, Asiaidd, Caribïaidd, Tsieineaidd 
a Bangladeshi. Yng nghyfrifiad 2011, nododd 96 y cant o boblogaeth Cymru eu tarddiad 
ethnig fel Gwyn Prydeinig2.

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

4.1   Allan o’r 5,911 ar y Gofrestr, roedd 5,511 o weithwyr cymdeithasol yn gweithio mewn gofal 
cymdeithasol ym mis Mehefin 2013, nododd 78 y cant ohonynt fod ganddyn nhw lwyth 
achosion gwaith cymdeithasol, eu bod yn rheoli gweithwyr cymdeithasol, neu’r ddau. Roedd 
y 22 y cant  o weithwyr cymdeithasol cofrestredig a oedd mewn cyflogaeth a heb lwyth 
achosion nac yn rheoli gweithwyr cymdeithasol, yn gweithio mewn amrywiaeth eang o rolau, 
gan gynnwys cyfarwyddo, cynllunio, rheoli gweithredol, arolygu, addysg a hyfforddiant, 
adolygu, comisiynu ac mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol. 

Tabl 6 – Sut roedd gweithwyr cymdeithasol cofrestredig yn disgrifio eu swydd 

Proffil 201 Proffil 2012 Proffil 2013

canran nifer canran nifer canran nifer

Llwyth achosion gwaith 
cymdeithasol yn unig

52% 2,913 58% 3,317 55% 3,268

Rheoli gweithwyr 
cymdeithasol – gyda 
neu heb lwyth achosion

19% 1,064 20% 1,144 18% 1,047

Ddim yn rheoli gweithwyr 
cymdeithasol na llwyth 
achosion gwaith 
cymdeithasol (categori 
arall) neu anhysbys

29% 1,624 22% 1,258 27% 1,596

Cyfanswm 5,601 5,719 5,911

4.2   Disgrifiodd llai o weithwyr cymdeithasol eu hunain fel rheolwyr gweithwyr cymdeithasol 
nag yn 2012. Disgrifiodd mwy o weithwyr cymdeithasol cofrestredig eu hunain fel cynnal 
ystod ehangach o rolau.
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Ffigwr 7 – Unigolion cofrestredig â llwyth achosion gwaith cymdeithasol ac a oedd yn rheoli 
gweithwyr cymdeithasol yn ôl sector, neu fath o gyflogaeth lle nad yw’r sector yn berthnasol

4.3  O’r 4,306 o weithwyr cymdeithasol a ddisgrifiodd eu hunain fel bod â llwyth achosion 
gwaith cymdeithasol, rheoli gweithwyr cymdeithasol neu a oedd yn rheoli gweithwyr 
cymdeithasol ac â llwyth achosion gwaith cymdeithasol, roedd 85 y cant ohonynt wedi eu 
cyflogi gan wasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol.

4.4  Mae dadansoddiad o grwpiau cleientiaid gweithwyr cymdeithasol â llwyth achosion neu sy’n 
rheoli gweithwyr cymdeithasol mewn awdurdodau lleol yn dangos patrwm tebyg i ffigwr 5. 
Roedd canran ychydig yn llai (52 y cant) yn gweithio gyda phlant a theuluoedd, a chanran 
ychydig yn fwy (27 y cant) yn gweithio gydag oedolion ac ym maes iechyd meddwl  
(12 y cant).

4.5  O’r gweithwyr cymdeithasol cofrestredig sy’n gweithio mewn awdurdod lleol gyda llwyth 
achosion a / neu’n rheoli gweithwyr cymdeithasol, roedd 4.5 y cant wedi cymhwyso o fewn 
blwyddyn i’r proffil hwn. O’r holl weithwyr cymdeithasol cofrestredig sy’n gweithio gyda 
phlant a theuluoedd, roedd 4.7 y cant wedi cymhwyso o fewn blwyddyn i’r proffil hwn.

   Awdurdod Lleol – gwasanaethau cymdeithasol  
(yng Nghymru yn unig)

   Trydydd sector

  Y sector preifat

  Asiantaeth recriwtio/cyflogaeth

   Sector y Llywodraeth

  Hunangyflogedig

   Arall (iechyd, awdurdod lleol – arall a chyfiawnder ac 
awdurdod lleol – gwasanaethau cymdeithasol y tu  
allan i Gymru)

1% 1%1%

85%

5%

4%
3%
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 5.  Proffil o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso gyda 
gradd bagloriaeth neu Feistr gymeradwy, neu ddiploma 
ôl-raddedig, yn y DU, mewn gwaith cymdeithasol

5.1   Rhwng 1 Mehefin 2012 a 31 Mai 2013, cymhwysodd 259 o fyfyrwyr gyda naill ai gradd 
bagloriaeth neu Feistr mewn gwaith cymdeithasol o sefydliad addysg uwch yng Nghymru. 
Roedd hyn yn 24 llai nag yn 2011-2012, pan gymhwysodd 283, a hefyd yn llai na’r 274 a 
gymhwysodd yn 2010-2011.

5.2   Roedd mwy o ddynion a gymhwysodd mewn gwaith cymdeithasol yng Nghymru yn 2012-
2013. Roedd y nifer wedi cynyddu o 30 yn 2011-2012 i 38 yn 2012-2013 (cynnydd o 27 y 
cant). Er hynny, roedd mwyafrif y graddedigion, 85 y cant (221), yn fenywod.

5.3   O’r 259 hynny a gymhwysodd yng Nghymru, cofrestrodd 93 y cant (241) yng Nghymru fel 
gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso. Tra bod canran uwch o’r rhai a raddiodd yng 
Nghymru yn 2012-2013 wedi cofrestru fel gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso, 
roedd 14 yn llai o ran nifer nag yn y flwyddyn flaenorol. Mae’n bosibl bod yr 18 (28 yn 
2012) o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yng Nghymru na gofrestrodd gyda’r 
Cyngor Gofal wedi cofrestru gyda chynghorau gofal eraill y DU i weithio mewn rhannau 
eraill o’r DU.

5.4   Bu gostyngiad bach yn unig yn nifer gyffredinol y gweithwyr cymdeithasol newydd 
gymhwyso a gofrestrodd i weithio yng Nghymru, o 271 yn 2011-2012 i 268 yn 2012 
-2013. Mae hyn oherwydd, yn ychwanegol at y 241 o raddedigion o Gymru, hefyd 
cofrestrodd 27 o raddedigion newydd a gymhwysodd yn Lloegr i weithio yng Nghymru. 
Roedd 11 yn fwy o raddedigion y DU nad oeddent wedi cymhwyso yng Nghymru nag yn y 
flwyddyn flaenorol pan oedd 16.
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Ffigwr 8 – Oedran a rhyw gweithwyr cymdeithasol sydd wedi cofrestru i weithio 
yng Nghymru ym mis Mehefin 2013 a gymhwysodd gyda gradd y DU mewn gwaith 
cymdeithasol rhwng mis Mehefin 2012 a mis Mai 2013

5.5   Mae gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso sy’n cofrestru yng Nghymru wedi bod 
yn fenywod yn bennaf, ac yn y grwpiau oedran iau. Roedd mwyafrif y 268 o weithwyr 
cymdeithasol newydd gymhwyso a oedd wedi eu cofrestru ar 1 Mehefin 2013 o dan 
36 mlwydd oed (184, 68 y cant) ac roedd 83 y cant ohonynt yn fenywod. Mae canran y 
gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso sy’n fenywod yn parhau’n uwch na’r 78 y 
cant o fenywod ar y Gofrestr yn gyffredinol. Roedd 44 o weithwyr cymdeithasol newydd 
gymhwyso a oedd yn ddynion (cymhwysodd chwech yn Lloegr), sef 10 yn fwy nag yn 2011-
2012.
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Tabl 7 – Gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso: math o gyflogaeth ar 1 Mehefin 2013

Math o gyflogaeth Nifer y gweithwyr 
cymdeithasol a 

gymhwysodd rhwng 
mis Mehefin 2012 
a mis Mai 2013 ac 
ar y Gofrestr ar 1 

Mehefin 2013

Canran y gweithwyr 
cymdeithasol a 

gymhwysodd rhwng 
mis Mehefin 2012 
a mis Mai 2013 ac 
ar y Gofrestr ar 1 

Mehefin 2013

Gweithiwr cymdeithasol gydag awdurdod lleol 176 66%

Gweithiwr cymdeithasol gydag asiantaeth 11 4%

Gweithiwr cymdeithasol yn y trydydd sector 
a’r sector preifat

7 3%

Gweithiwr cymdeithasol yn Lloegr 1 Less than 1%

Cyfanswm mewn gwaith cymdeithasol: 195 73%

Swyddi gofal cymdeithasol eraill 16 6%

Swyddi gofal cymdeithasol gydag asiantaeth 3 1%

Cyfanswm mewn gofal cymdeithasol:  214 80%

Heb eu cyflogi mewn gofal cymdeithasol 
yng Nghymru

54 20%

Cyfanswm y gweithwyr cymdeithasol 
newydd gymhwyso

268 100%

5.6   Ar 1 Mehefin 2013, o’r 268 o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso a oedd wedi 
cofrestru, roedd 80 y cant (214) ohonynt wedi eu cyflogi ym maes gofal cymdeithasol. 
Roedd y 54 o raddedigion cofrestredig heb gyflogaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru ar 
1 Mehefin 2013 yn cynnwys 49 a gymhwysodd yng Nghymru a phump a gymhwysodd yn 
Lloegr.
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Ffigwr 9 – Hyd yr amser ers graddio, cyn i weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso 
cofrestredig, â swydd yn y sector gofal cymdeithasol, ddechrau yn eu swydd bresennol

5.7   Roedd dros draean (36 y cant) o’r gweithwyr cymdeithasol newydd a gofrestrodd mewn 
swydd gofal cymdeithasol eisoes ar adeg cymhwyso, ond nid oedd pob un ohonynt mewn 
rôl gwaith cymdeithasol. Yn 2011-2012, roedd mwy o fyfyrwyr (111) mewn swydd gofal 
cymdeithasol ar adeg cymhwyso. Aeth nifer fach o raddedigion o 2011-2012 (18) i mewn i 
swydd gwaith cymdeithasol dros 12 mis ar ôl graddio.

5.8   O fewn chwe mis ar ôl cymhwyso, roedd gan 65 y cant (174) o’r 268 o raddedigion a 
gofrestrodd gyflogaeth yn y sector gofal cymdeithasol. Yn 2011-2012, roedd gan 79 y 
cant o raddedigion a gofrestrodd (214 o 271 o raddedigion a gofrestrodd) gyflogaeth yn y 
sector gofal. Mae hyn yn awgrymu ei bod wedi cymryd mwy o amser yn 2013 i weithwyr 
cymdeithasol newydd gymhwyso gael swydd ym maes gofal cymdeithasol. Mae’r duedd 
wedi bod i raddedigion newydd gymryd mwy o amser i gael swydd ym mhob blwyddyn y 
cafodd y proffil ei gyhoeddi. 
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Ffigwr 10 – Y mis y dechreuodd gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yn eu swydd 
bresennol mewn awdurdod lleol yng Nghymru yn 2011-2012 a 2012-2013

5.9   Mae gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso sy’n cael eu cyflogi gan awdurdodau 
lleol yn tueddu naill ai i fod â chyflogaeth eisoes neu’n cael gwaith yn ystod yr haf y maen 
nhw’n cymhwyso. Fodd bynnag, bu recriwtio gan awdurdodau lleol hefyd yn fwy araf yn 
2012-2013 nag yn 2011-2012. Erbyn 1 Mehefin 2013, roedd 157 o raddedigion a oedd 
wedi cymhwyso yng Nghymru a 19 a oedd wedi cymhwyso yn Lloegr mewn rôl gweithiwr 
cymdeithasol mewn awdurdod lleol yng Nghymru. Roedd hyn yn llai nag yn 2012, gan fod 
193 o raddedigion newydd yn 2011-2012 wedi cael swydd gwaith cymdeithasol mewn 
awdurdod lleol erbyn mis Mehefin 2012. 

5.10   I grynhoi’r data yn ymwneud â myfyrwyr gwaith cymdeithasol a gymhwysodd yng Nghymru 
yn 2012-13, roedd y nifer (259) yn llai nag yn 2011-2012, cofrestrodd cyfran uwch ond 
nifer lai (241), roedd gan nifer lai gyflogaeth gofal cymdeithasol erbyn y dyddiad adrodd 
ac roedd nifer lai wedi ymgymryd â swydd gwaith cymdeithasol. O’r 192 o raddedigion 
cofrestredig o Gymru a oedd mewn cyflogaeth gofal cymdeithasol erbyn 1 Mehefin 2013, 
roedd yn hysbys fod 55.6 y cant (157) yn gweithio yng Nghymru mewn swydd gweithiwr 
cymdeithasol mewn awdurdod lleol (65 y cant yn 2012). Yn ogystal, cafodd 7 y cant (19) 
swydd gwaith cymdeithasol naill ai drwy asiantaeth neu yn y trydydd sector neu’r sector 
preifat.
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Tabl 8 – Grwpiau cleientiaid gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso mewn 
cyflogaeth gofal cymdeithasol ym mis Mehefin 2012

Grŵp cleientiaid Nifer y gweithwyr 
cymdeithasol 

newydd gymhwyso 
yn gweithio 

gyda phob grŵp 
cleientiaid ym mis 

Mehefin 2012

Nifer y gweithwyr 
cymdeithasol 

newydd gymhwyso 
yn gweithio 

gyda phob grŵp 
cleientiaid ym mis 

Mehefin 2013

Plant a theuluoedd (gan gynnwys plant ag 
anableddau)

156 143

Oedolion (gan gynnwys pobl ag anabledd 
corfforol, anabledd dysgu a phobl hŷn a 
chamddefnyddio sylweddau)

36 48

Iechyd meddwl 23 15

Troseddau ieuenctid 4 5

Grwpiau cleientiaid lluosog 1 3

Gweithio fel gweithiwr cymdeithasol, ond 
roedd y grŵp cleientiaid yn anhysbys

9 0

Cyfanswm 229 214

5.11   Roedd y rhan fwyaf o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso mewn gwaith gofal 
cymdeithasol ar 1 Mehefin 2013, sef 67 y cant (68 y cant yn 2012) ohonynt, yn gweithio 
gyda phlant a theuluoedd. 

5.12   Roedd nifer y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso a ddisgrifiodd eu hunain fel bod 
â llwyth achosion gwaith cymdeithasol mewn awdurdod lleol yng Nghymru wedi gostwng 
o 193 yn 2012 i 175 yn 2013. Roedd ychydig yn llai (126, 72 y cant) nag yn 2012 (137, 71 
y cant) yn gweithio gyda phlant a theuluoedd. 

5.13   Fel y llynedd, roedd canran uwch o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yn cael 
eu cyflogi i weithio gyda phlant a theuluoedd, (67 y cant), na chanran yr holl weithwyr 
cymdeithasol cofrestredig sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd (56 y cant).
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 6.  Gosod gweithwyr cymdeithasol cymwysedig ar y 
Gofrestr a’u tynnu oddi arni

6.1   Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru yn sefydlog. Yn y tair 
blynedd y cyhoeddwyd proffil, bu cynnydd net bach bob blwyddyn. Mae mwyafrif yr 
unigolion cofrestredig newydd yn parhau i fod newydd gymhwyso. Bu gostyngiad yn nifer y 
rhai a adawodd y Gofrestr. 

6.2   Caniataodd y Cyngor Gofal 422 o gofrestriadau newydd i weithwyr cymdeithasol rhwng 
mis Mehefin 2012 a mis Mai 2013. Yn ogystal, roedd 45 naill ai wedi dychwelyd i’r Gofrestr 
(36) neu wedi eu cofrestru fel rheolwr neu weithiwr gofal cymdeithasol ac yn cyfrif am y 
tro cyntaf yn y proffil hwn o weithwyr cymdeithasol (naw). Felly roedd 467 o unigolion 
cofrestredig newydd yn y proffil hwn. 

6.3   Mae gostyngiad yn nifer y rhai a adawodd y Gofrestr o 285 yn 2012 i 255 yn 2013 wedi 
arwain at gynnydd net yn y proffil hwn o 212. 

6.4   Mae proffil o’r 268 o weithwyr cymdeithasol newydd a gymhwysodd ac a ymunodd â’r 
Gofrestr rhwng mis Mehefin 2012 a mis Mai 2013 yn adran 5. Mae eraill a ymunodd â’r 
Gofrestr am y tro cyntaf yn cynnwys nifer fach a raddiodd y flwyddyn flaenorol, gweithwyr 
cymdeithasol a symudodd i weithio yng Nghymru a’r rhai a oedd wedi dychwelyd i waith 
cymdeithasol ar ôl egwyl.

6.5   Mae unigolion cofrestredig yn gadael y Gofrestr am nifer o resymau. Gallant wneud cais am 
ddiddymiad gwirfoddol os nad ydynt yn gweithio fel gweithiwr cymdeithasol mwyach, ddim 
yn dymuno galw eu hunain yn weithiwr cymdeithasol mwyach, neu ddim yn gweithio ym 
maes gofal cymdeithasol ac yn methu â chynnal eu hyfforddiant a’u dysgu. Os nad ydynt 
yn talu eu ffi flynyddol, neu ddim yn gwneud cais i adnewyddu, byddant yn cael eu tynnu 
oddi ar y Gofrestr ar ôl rhybuddion priodol na fyddant yn gallu ymarfer na galw eu hunain 
yn weithiwr cymdeithasol na gweithio gydag unrhyw un o’r grwpiau lle mae cofrestru’n 
orfodol, ar ôl cael eu tynnu oddi ar y Gofrestr.
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Ffigwr 11 – Gweithwyr cymdeithasol cymwysedig a gafodd eu tynnu oddi ar y Gofrestr 
rhwng 1 Mehefin 2012 a 31 Mai 2013, yn ôl categorïau diddymiadau

6.6   Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, roedd cyfanswm o 255 o weithwyr cymdeithasol 
cymwysedig wedi gadael y Gofrestr, o gymharu â 284 yn 2011-2012.

6.7   O’r 255 a adawodd y Gofrestr, roedd 21 y cant ohonynt wedi gwneud cais i gael eu 
diddymu oherwydd eu bod wedi ymddeol. Bu gostyngiad yn y nifer sy’n rhoi ymddeol fel 
rheswm dros ddiddymu ym mhob blwyddyn ers 2011. 

  Diddymu gwirfoddol

   Methu â thalu ffi flynyddol

  Methu â gwneud cais i adnewyddu cofrestriad

   Wedi marw

   Gohiriwyd

   Derbyniwyd cais anghyflawn am adnewyddu

   Wedi eu diddymu gan bwyllgor

   Newid yn y rôl y cofrestrwyd ar ei chyfer
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Ffigwr 12 – Oedran a rhyw gweithwyr cymdeithasol cymwysedig wedi eu tynnu oddi ar y 
Gofrestr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf

6.8   Mae proffil oedran y rheiny a dynnwyd oddi ar y Gofrestr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn 
dangos, er bod peth athreuliad gan bob grŵp oedran, cynyddodd y niferoedd a adawodd ym 
mhob grŵp oedran o 51 i 65. O’r holl rai a adawodd y Gofrestr, roedd 64 y cant ohonynt dros 50 
oed.

6.9   Gadawodd llai o bobl o dan 36 oed y Gofrestr yn ystod cyfnod y proffil hwn, (38), nag 
yn 2011-12 (48). Fodd bynnag, mae’r grŵp oedran hwn yn cynnwys y rhai sy’n newydd 
i’r Gofrestr a’r rhai sydd newydd gymhwyso, felly gallai fod yn broblem. Mae hyn yn nifer 
uwch nag yn y ddau broffil blaenorol.

6.10   Mae’n un o’r amodau cofrestru bod pob unigolyn cofrestredig yn ymgymryd ag o leiaf 15 diwrnod 
o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru ym mhob cyfnod cofrestru. Yn ystod y cyfnod o 1 Mehefin 
2012 i 31 Mai 2013, dim ond dau o’r unigolion a ofynnodd am ddiddymu gwirfoddol a roddodd 
anallu i gwrdd â’r gofynion hyfforddiant a dysgu ar gyfer cael eu cofrestru fel eu prif reswm 
dros adael y Gofrestr. Dyma’r un nifer ag yn 2011-2012. Cafodd un gweithiwr cymdeithasol 
cymwysedig ei adnewyddu gydag amod eu bod yn gwneud yn iawn am ddiffyg yn eu hyfforddiant 
a dysgu ôl-gofrestru a achoswyd gan amgylchiadau eithriadol, cyn eu hadnewyddu nesaf.
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 7.  Crynodeb 

7.1   Mae’r Gofrestr o weithwyr cymdeithasol cymwysedig yn parhau’n sefydlog, gyda chynnydd 
bach mewn nifer bob blwyddyn. Mae nifer y staff a newidiodd eu swydd a’r rhai a adawodd y 
Gofrestr yn gymharol fach. Roedd mwyafrif y rhai a adawodd y Gofrestr dros 50 oed. 

7.2   Roedd mwyafrif y gweithwyr cymdeithasol cofrestredig (93 y cant) yn gweithio yn y sector 
gofal cymdeithasol, gyda 70 y cant ohonynt yn gweithio i awdurdod lleol.

7.3   Menywod oedd yn gweithio’n bennaf yn y proffesiwn gwaith cymdeithasol yng Nghymru. 
Roedd y mwyafrif o raddedigion newydd yn fenywod ond roedd nifer y dynion a raddiodd 
gyda gradd mewn gwaith cymdeithasol yn 2012-2013 wedi cynyddu. Roedd gweithwyr 
cymdeithasol cofrestredig gwrywaidd yn dueddol o fod yn y grwpiau oedran hŷn.

7.4   Fel yn 2012, roedd dros hanner y gweithwyr cymdeithasol cofrestredig yn gweithio gyda 
phlant a theuluoedd (56 y cant).

7.5   Roedd dros dri chwarter y gweithwyr cymdeithasol cofrestredig wedi cymhwyso dros bum 
mlynedd yn ôl. 

7.6   Mae chwarter ohonynt â gradd mewn gwaith cymdeithasol yn y DU erbyn hyn. 
Cymhwysodd myfyrwyr gwaith cymdeithasol â gradd mewn gwaith cymdeithasol am y 
tro cyntaf yng Nghymru yn 2007. Bu ychydig yn unig o athreuliad o raddedigion gwaith 
cymdeithasol o’r Gofrestr, gan fod y rhai a oedd yn gymwysedig ac wedi eu cofrestru yng 
Nghymru wedi tueddu aros yn gofrestredig. 

7.7   Cymhwysodd llai o fyfyrwyr gwaith cymdeithasol yng Nghymru nag yn yr un o’r ddwy flynedd 
ddiwethaf. Yn ogystal, cofrestrodd llai nag yn 2011-12 ac roeddent wedi cymryd mwy o amser i 
gael swydd gwaith cymdeithasol. Roedd gostyngiad o 9 y cant yn nifer y graddedigion newydd 
y gwyddys eu bod yn gweithio mewn swydd gwaith cymdeithasol mewn awdurdod lleol yng 
Nghymru ar y dyddiad adrodd o gymharu â 2012. Bu cynnydd yn y nifer a gymhwysodd yn Lloegr 
ac a gofrestrodd i weithio yng Nghymru, ond nid oedd pob un ohonynt wedi cael gwaith.

7.8   O’r gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd mewn awdurdodau 
lleol, roedd canran lai newydd gymhwyso nag yn 2012. 

7.9   Er bod rhywfaint o athreuliad o bob grŵp oedran, yn 2012-2013, roedd 64 y cant o’r rhai a 
adawodd y Gofrestr dros 50 oed. Gan fod gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yn 
tueddu bod yn y grwpiau oedran iau, mae’r proffil oedran yn dod yn iau.

7.10   Mae cynnal hyfforddiant a dysgu ôl-gymhwyso wedi ei sefydlu’n dda ar gyfer gweithwyr 
cymdeithasol trwy’r gofynion adnewyddu cofrestriad. Mae hyn yn cael ei ddatblygu 
ymhellach gan y Cyngor Gofal yn gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu’r Fframwaith 
Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol yng Nghymru. 
Cymerwyd y cam cyntaf tuag at y rhaglen datblygu gyrfa yn 2013 gyda lansiad y Rhaglen 
Gadarnhau ar gyfer gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso. 


