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1 Cyflwyniad  

Mae cofrestru wedi bod yn orfodol yng Nghymru i weithwyr cymdeithasol ers 2005. Darparwyd y 

data ar y Gofrestr gan ymgeiswyr er mwyn cofrestru gyda chymhwyster gwaith cymdeithasol ac 

aros ar y gofrestr. Mae hyn yn galluogi Cyngor Gofal Cymru i gyflwyno proffil ystadegol blynyddol o 

weithwyr cymdeithasol yng Nghymru. Y dyddiad adrodd oedd 1 Mehefin 2015 ac mae’r 

dadansoddiad yn cynnwys data am bobl sy’n ymuno â’r Gofrestr ac yn ymadael â hi rhwng 1 

Mehefin 2014 a 31 Mai 2015. Dadansoddwyd y myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn eu blwyddyn olaf 

yn ystod y cyfnod hwn i amlygu’r nifer a lwyddodd ac a wnaeth gofrestru i ymarfer yng Nghymru, 

eu nodweddion a’u sefyllfa o ran cyflogaeth ar y dyddiad adrodd.  

2 Crynodeb 

Mae data’r Gofrestr yn parhau i ddangos bod nifer y gweithwyr cymdeithasol yn sefydlog. Mae’r 

ychydig o gynnydd yn dilyn tuedd er 2012. Mae gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso a 

gweithwyr cymdeithasol eraill sy’n symud i Gymru neu sy’n dychwelyd i ymarfer yn cymryd lle 

gweithwyr cymdeithasol sy’n gadael y sector. Nid yw pob gweithiwr cymdeithasol newydd 

gymhwyso yn cael swydd mewn ymarfer gwaith cymdeithasol yn syth ar ôl cymhwyso, sy’n 

awgrymu bod dewis gan gyflogwyr wrth recriwtio. 

Nodwedd barhaus o’r sector yng Nghymru yw bod gweithwyr cymdeithasol yn cofrestru ar ôl 

cymhwyso ac yn aros ar y gofrestr. Y rheswm mwyaf cyffredin a roddwyd dros adael y Gofrestr 

oedd ymddeol ac mae’r patrwm hwn yn unigryw i waith cymdeithasol ymhlith y rolau cofrestredig 

yng Nghymru. Mae’n debygol nad yw rhai o’r 152 o weithwyr cymdeithasol dros 65 oed (2.5 y cant) 

yn parhau i ymarfer, ond maent yn dewis parhau i gofrestru ac ymrwymo i hyfforddi a dysgu, sy’n 

ofynnol i bawb sydd wedi cofrestru. Mae rhai gweithwyr cymdeithasol wedi ymddeol yn parhau i 

gofrestru er mwyn gallu gweithio fel ymgynghorwyr.  

Bu lefel uwch o symud rhwng swyddi yn y sector yn 2014-15. Roedd traen o’r gweithwyr 

cymdeithasol a oedd wedi cofrestru ym Mehefin 2015 wedi symud i’w swydd bresennol yn ystod y 

ddwy flynedd flaenorol.  

Mae myfyrwyr gwaith cymdeithasol nad ydynt yn addas neu na allant gwblhau’r cwrs yn cael eu 

hamlygu wrth i’r cwrs fynd yn ei flaen ac yn tynnu’n ôl am resymau academaidd a/neu bersonol. 

O’r 281 o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a gofrestrodd i ddechrau eu cwrs, roedd 259 wedi 

cyrraedd eu blwyddyn astudio olaf yn 2014-15. Roedd canran uchel o fyfyrwyr gwaith cymdeithasol 

a wnaeth gyrraedd eu blwyddyn astudio olaf wedi llwyddo (97.3 y cant).  

Mae rhywfaint o symud rhwng Cymru a Lloegr ymhlith gweithwyr cymdeithasol. Mae’n debygol bod 

rhai myfyrwyr sy’n cymhwyso yng Nghymru wedi cofrestru yn Lloegr i weithio. Er nad yw’r Cyngor 

Proffesiynau Iechyd a Gofal yn gallu adrodd ar y ffigur hwn ar hyn o bryd, gallai fod yn debyg i’r 

nifer sy’n symud i Gymru i weithio ar ôl cymhwyso yn Lloegr, sef 24 yn 2014-15.  

Roedd mwy o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso na’r llynedd wedi cael swydd erbyn 

dyddiad y Proffil, sef 1 Mehefin. O’r rhain, roedd nifer uwch o gymharu â’r llynedd wedi dechrau 

swydd ôl-gymhwyso mewn awdurdod lleol yng Nghymru fel gweithiwr cymdeithasol gyda baich 

achosion. Roedd y nifer a gyflogwyd mewn awdurdod lleol heb faich achosion wedi gostwng o’r 

ffigur uchel yn 2014. 
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3 Ffeithiau a ffigurau allweddol 

 Roedd 5,976 o bobl â chymhwyster gwaith cymdeithasol wedi cofrestru, 17 yn fwy nag yn 2014 

 Roedd 92.8 y cant yn gweithio yn y sector gofal cymdeithasol  

 Roedd 70 y cant o’r rhai a gyflogir mewn gofal cymdeithasol (4,189) yn gweithio yng 

ngwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru  

 O’r rhai a gyflogir mewn gofal cymdeithasol, roedd 6.7 y cant yn gweithio yn y trydydd sector a 

4.9 y cant yn y sector preifat  

 Roedd traean o weithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr wedi cymhwyso ar lefel gradd: 33.1 y cant 

â gradd y Deyrnas Unedig mewn gwaith cymdeithasol, 44.7 y cant â Diploma mewn Gwaith 

Cymdeithasol, 2.5 y cant â chymhwyster gwaith cymdeithasol o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig ac 

19.7 y cant â chymhwyster gwaith cymdeithasol blaenorol sy’n rhoi’r hawl iddynt ymarfer 

 Roedd 10.4 y cant o’r holl weithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr dros 60 oed 

 Oedran cyfartalog yr holl weithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr oedd 46 oed 

 Oedran cyfartalog gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso oedd 34 oed 

 Roedd traean o’r rhai sydd wedi cofrestru (32.9 y cant) wedi symud swydd yn y sector yn ystod 

y ddwy flynedd ddiwethaf, cynnydd o gymharu â 22.3 y cant yn 2013   

 Roedd 12.5 y cant o weithwyr cymdeithasol yng ngwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol 

yng Nghymru wedi bod yn eu swydd am dros 10 mlynedd  

 Roedd 97.2 y cant o fyfyrwyr ym mlwyddyn olaf eu hastudiaethau gwaith cymdeithasol yng 

Nghymru wedi cymhwyso 

 Roedd 89.3 y cant o’r rhai a gymhwysodd yng Nghymru wedi cofrestru i weithio yng Nghymru  

 Erbyn 1 Mehefin, roedd 69 y cant (174) i’r rhai a oedd wedi cofrestru wedi cael swydd fel 

gweithiwr cymdeithasol gyda baich achosion yng Nghymru, a oedd yn cynnwys 63.5 y cant yn y 

gwasanaethau cymdeithasol 

 Roedd 24 a gymhwysodd yn 2014–15 yn Lloegr wedi cofrestru i weithio yng Nghymru  

 Roedd mwy o weithwyr cymdeithasol wedi ymuno â’r Gofrestr nag a ymadawodd, sef cynnydd 

net o 0.3 y cant  

 Roedd lefel trosiant y gweithwyr cymdeithasol a ymadawodd â’r Gofrestr yn 6.5 y cant, fel yn 

2014 

 Roedd pawb ar y gofrestr a oedd wedi adnewyddu eu haelodaeth wedi cyflawni o leiaf 90 awr o 

hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru  

 Cwblhaodd 147 o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso a chofrestredig raglen gadarnhau 

DAPP yn 2014-15 

 Disgrifiodd 95.5 y cant o weithwyr cymdeithasol eu hunain yn Wyn 

 Roedd 34.5 y cant yn disgrifio bod ganddynt rywfaint o allu neu ruglder yn y Gymraeg 

 

http://www.cgcymru.org.uk/


www.cgcymru.org.uk         Yn ôl i’r Cynnwys 
5   

   
 

4 Data a dadansoddi 

4.1 Faint o weithwyr cymdeithasol sydd wedi cofrestru? 

 

Roedd nifer y gweithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr wedi cynyddu ychydig i 5,976, cynnydd net o 

17. Mae’r cynnydd yn dilyn y duedd er 2012. Mae Tabl 1 yn rhestru categori gwaith y 92.8 y cant 

sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol. 

 

Tabl 1 – Gweithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr yng Nghymru sy’n gyflogedig neu’n 

hunangyflogedig ym maes gofal cymdeithasol yn ôl categori gwaith 

 Gweithwyr cymdeithasol ar 1 Mehefin 

  2014 2015 

Y math o waith mewn gofal 
cymdeithasol 

Nifer 

Canran (o’r 
holl weithwyr 
cymdeithasol 
cofrestredig) 

Nifer 

Canran (o’r 
holl weithwyr 
cymdeithasol 
cofrestredig) 

Cyflogaeth gyda chyflogwr 
gwasanaethau/gofal 
cymdeithasol yng Nghymru 4,860 81.6% 4,845 81.1% 

Hunangyflogedig mewn 
gwasanaethau/gofal 
cymdeithasol/addysg gofal 
cymdeithasol 256 4.3% 255 4.3% 

Cyflogaeth mewn 
gwasanaethau/gofal 
cymdeithasol trwy asiantaeth 198 3.3% 197 3.3% 

Gwaith gofal cymdeithasol yn y 
sector iechyd 61 1% 66 1.1% 

Cyflogaeth mewn gwaith 
gwasanaethau/gofal 
cymdeithasol, cyfeiriad gwaith 
yn Lloegr/Gogledd Iwerddon 61 1% 74 1.2% 

Cyflogaeth mewn addysg gofal 
cymdeithasol  47 0.8% 53 0.9% 

Swyddogion datblygu / 
swyddogion hyfforddi / 
aseswyr ymarfer  41 0.7% 39 0.7% 

Ar secondiad mewn 
gwasanaethau/gofal 
cymdeithasol  15 0.3% 18 0.3% 

Cyfanswm 5,539 93% 5,547 92.8% 
 

Roedd prif gyfeiriad gwaith 1.2 y cant o weithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr y tu allan i Gymru, sef 

cynnydd bach i 74 o gymharu â 61 y llynedd. 
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Roedd y Gofrestr gweithwyr cymdeithasol cymwys yn cynnwys 0.8 y cant wedi’u cofrestru ar Ran 2 

y Gofrestr er mwyn gweithio mewn swydd gofal cymdeithasol sydd â chofrestru gorfodol. Ni fu fawr 

o newid yn y canran hwn dros y 3 blynedd diwethaf. Roedd hyn yn cynnwys 6 rheolwr gofal 

preswyl i blant, 17 rheolwr cartref gofal i oedolion, 13 rheolwr gofal cartref a 9 gweithiwr gofal 

preswyl i blant.  

 

Tabl 2 – Gweithwyr gofal cymdeithasol nad ydynt yn ymarfer ar hyn o bryd  

 

 
Wedi cofrestru gyda chymhwyster gwaith cymdeithasol, ddim 

yn ymarfer ar hyn o bryd 

  2013 - 14 2014 - 15 
 

Tabl 2 – Gweithiwr 
cymdeithasol nad yw’n 

gyflogedig nac yn 
hunangyflogedig mewn 

gofal cymdeithasol 
 

Nifer 

Canran (o’r holl 
weithwyr 

cymdeithasol 
cofrestredig) 

Nifer 

Canran (o’r holl 
weithwyr 

cymdeithasol 
cofrestredig) 

Di-waith  164 2.7% 144 2.4% 

Nid yw’r cyflogwr yn hysbys 88 1.5% 83 1.4% 

Wedi ymddeol 39 0.7% 66 1.1% 

Fe’i cyflogir y tu allan i 
wasanaethau/gofal 
cymdeithasol 67 1.1% 63 1.1% 

Hunangyflogedig y tu allan i 
wasanaethau/gofal 
cymdeithasol  9 0.2% 22 0.4% 

Gweithio ym maes iechyd  13  11  

Gweithio yn y sector 
cyfiawnder 23 0.4% 21 0.4% 

Tu allan i’r Deyrnas Unedig 11 0.2% 15 0.3% 

Gofalwr 6 0.1% 4 0.1% 

Cyfanswm 420 7.1% 429 7.2% 
 

Mae’r ffigurau yn Nhabl 1 a Thabl 2 yn dangos na fu fawr o newid yng nghanran y gweithwyr 

cymdeithasol ym mhob categori ers 2014. 
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4.2 Pa gymhwyster sydd gan weithwyr cymdeithasol ar gyfer ymuno 

â’r proffesiwn?  

Ffigur 1 – Cymwysterau gweithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr ar 1 Mehefin 2015 

 

Tabl 3 –Y cymhwyster sydd gan bob gweithiwr cymdeithasol ar y Gofrestr ar gyfer 

ymuno â’r proffesiwn, ar 1 Mehefin  

 Y Gofrestr Gweithwyr Cymdeithasol 

 2014 2015 

Cymhwyster Nifer Canran Nifer Canran 

Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol 2,777 46.6% 2,672 44.7% 

Gradd Faglor mewn Gwaith 
Cymdeithasol 1,372 23.0% 1,544 25.8% 

Tystysgrif Cymhwyster mewn Gwaith 
Cymdeithasol 1,053 17.7% 985 16.5% 

Gradd Feistr mewn Gwaith 
Cymdeithasol 369 6.2% 409 6.8% 

Tystysgrif mewn Gwasanaethau 
Cymdeithasol 179 3.0% 168 2.8% 

Wedi cymhwyso y tu allan i’r Deyrnas 
Unedig 155 2.6% 151 2.5% 

Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith 
Cymdeithasol  23 0.4% 30 0.5% 

Cymhwyster arall mewn gwaith 
cymdeithasol  31 0.5% 17 0.3% 

Cyfanswm 5,959 100% 5,976 100% 
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Yn 2014-15, fe wnaeth 33.1 y cant o weithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr gymhwyso gyda gradd 

mewn gwaith cymdeithasol o’r Deyrnas Unedig (Gradd Faglor, Diploma Ôl-raddedig neu Radd 

Feistr) (29 y cant yn 2014). Mae cynnydd blynyddol yn y nifer sydd wedi cymhwyso ar lefel gradd 

oherwydd dyma fu’r cymhwyster gofynnol ar gyfer dechrau yn y proffesiwn ers 2007. 

 

Mae’r gyfran fwyaf o weithwyr cymdeithasol (44.7 y cant) yn meddu ar y Diploma mewn Gwaith 

Cymdeithasol; mae’r ganran wedi bod islaw 50 y cant er 2012 ac wedi disgyn bob blwyddyn 

oherwydd bod y radd gan bob gweithiwr cymdeithasol newydd. 
 

Ffigur 2 – Ers sawl blwyddyn y mae gweithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr wedi 

cymhwyso 

 

Bu cynnydd yn nifer y gweithwyr cymdeithasol a oedd wedi cymhwyso yn ystod y pum mlynedd 

diwethaf o gymharu â 2014. Er y bu gostyngiad bychan yn nifer y lleoedd a gynigiwyd i fyfyrwyr 

dros y blynyddoedd diwethaf oherwydd newidiadau i’r rhaglenni astudio yng Nghymru, roedd y 

nifer yn cymhwyso bron â dychwelyd i’w lefel arferol yn 2014-15. 
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4.3  Beth yw’r proffil oedran a rhyw?  

Tabl 4 – Proffil oedran gweithwyr cymdeithasol  

 Canran y gweithwyr cymdeithasol 

Grŵp oedran 2012 2013 2014 2015 

O dan 25 oed 1.4% 1.4% 1.2% 0.9% 

30 oed ac iau 9.5% 9.5% 9.4% 9.5% 

31 – 50 oed 51.9% 51.7% 51.7% 51.0% 

Dros 50 oed 38.5% 38.8% 38.9% 39.5% 

Dros 60 oed 8.9% 9.4% 9.5% 10.4% 
 

Roedd canran y gweithwyr cymdeithasol dros 60 oed ar y Gofrestr wedi parhau i gynyddu’n 

flynyddol, i 10.4 y cant yn 2015 o 8.9 y cant yn 2012. 

 

 

Ffigur 3 – Oedran a rhyw gweithwyr cymdeithasol cofrestredig yn 2015  
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Ffigur 4 – Oedran a rhyw gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso a ymunodd â’r 

Gofrestr yn 2015  

 

34 oed oedd oedran cyfartalog y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso ac roedd oedran 

cyfartalog yr holl weithwyr cymdeithasol yn 46 oed, fel y bu ers 2012.  

Roedd hyn oherwydd bod 63.4 y cant o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yn 36 neu’n iau 

o gymharu â 19.9 y cant o’r holl weithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr. 

Fodd bynnag, er bod nifer y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso a dderbyniwyd i’r Gofrestr 

yn iau ar gyfartaledd na’r gweithwyr cymdeithasol sydd eisoes wedi cofrestru, roedd y nifer yn rhy 

fach i ddylanwadu ar broffil yr holl weithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr, sy’n heneiddio’n raddol. 

Roedd cymhareb y gweithwyr cymdeithasol oddeutu 1 dyn i 5 menyw. 

Ers 2013, bu cwymp yn nifer y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso sy’n fenywod, ond dim 

cwymp yn nifer y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso sy’n ddynion. Roedd nifer y dynion a 

oedd yn cymhwyso yn sefydlog. 

Fodd bynnag, nid oedd hyn wedi atal cwymp bychan ond sefydlog yng nghanran y dynion sydd 

wedi cofrestru, sef o 21.9 y cant yn 2012 i 20.8 y cant yn 2015. 
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4.4  Ble mae gweithwyr cymdeithasol yn cael eu cyflogi?  

O’r 92.8 y cant o bobl ar y gofrestr (5,547) a oedd yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig ym maes 

gofal cymdeithasol, roedd 76.5 y cant yn cael eu cyflogi gan wasanaethau cymdeithasol awdurdod 

lleol, neu dan gontract gyda nhw.  

Tabl 5 – Sector cyflogaeth gweithwyr cymdeithasol sy’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig 

ym maes gofal cymdeithasol  

 
Gweithwyr cymdeithasol a gyflogir ym maes gofal cymdeithasol ar 1 

Mehefin 

 
2013 2014 2015 

Sector Nifer Canran Nifer Canran Nifer Canran 

Awdurdod Lleol – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 4,146 75.2% 4,180 75.5% 4,246 76.5% 

Trydydd Sector 368 6.7% 355 6.4% 369 6.7% 

Preifat 265 4.8% 279 5.0% 274 4.9% 

Hunangyflogedig  211 3.8% 223 4.0% 222 4.0% 

Asiantaeth Recriwtio / 
Asiantaeth Cyflogaeth  167 3.0% 184 3.3% 122 2.2% 

Y Llywodraeth  164 3.0% 149 2.7% 140 2.5% 

Iechyd a Chyfiawnder  75 1.4% 61 1.1% 71 1.3% 

Addysg Bellach / 
Addysg Uwch  44 0.8% 42 0.8% 53 1.0% 

Rheoleiddio / Arolygu  46 0.8% 44 0.8% 35 0.6% 

Awdurdod Lleol – 
Arall  25 0.5% 22 0.4% 15 0.3% 

Cyfanswm 5,511 100% 5,539 100% 5,547 100% 

 

Roedd y canran mewn cyflogaeth ym maes gofal cymdeithasol a gyflogwyd gan wasanaethau 
cymdeithasol awdurdodau lleol wedi cynyddu ychydig bob blwyddyn i 76.5 y cant, cynnydd o 
gymharu â 75.2 y cant yn 2013. 

Roedd canran isel o weithwyr cymdeithasol wedi’u cyflogi gan asiantaeth, sef 2.2 y cant, 
gostyngiad o gymharu â 3.3 y cant yn 2014.  
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4.5 Faint o symud bu rhwng swyddi? 
 

Ffigur 5 – Ers faint mae gweithwyr cymdeithasol a gyflogir ym maes gofal cymdeithasol 

wedi bod yn eu swydd bresennol 

 

Roedd y nifer yn eu swydd bresennol ers dros 10 mlynedd wedi cynyddu o gymharu â 2014 ac yn 

ôl ar lefel y nifer yn 2013. Fodd bynnag, roedd y nifer yn eu swydd bresennol ers pum mlynedd neu 

fwy yn dangos gostyngiad cyson dros y tair blynedd diwethaf. 

Tabl 6 – Symudiadau gweithwyr cymdeithasol a gyflogir ym maes gofal cymdeithasol i’w 

swydd bresennol 

 Canran y gweithwyr cymdeithasol ar 1 Mehefin 

Yn gyflogedig neu’n 
hunangyflogedig ym maes gofal 
cymdeithasol (Tabl 1) 

2013 2014 2015 

Wedi symud i’w swydd bresennol o 
fewn y flwyddyn ddiwethaf 10.1%  16.5%  14.8%  

Wedi symud i’w swydd bresennol o 
fewn y 2 flynedd ddiwethaf  22.3%  30.9%  32.9%  

Yn eu swydd bresennol ers 5 mlynedd 
neu fwy 42.4  37.3%  36.5%  

Yn eu swydd bresennol ers dros 10 
mlynedd 10.1%  11.2%  12.2%  

 

Roedd traean o weithwyr cymdeithasol mewn cyflogaeth, 32.9 y cant (1,828), wedi symud i’w 
swydd bresennol o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf. Roedd y symud hyn wedi cynyddu dros 10 y 
cant ers 2013 
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4.6 Beth yw proffil y gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio i 

wasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru? 
 

Roedd nifer y gweithwyr cymdeithasol ar y gofrestr ac a gyflogir gan wasanaethau cymdeithasol 

awdurdodau lleol yng Nghymru, sef 4,189, wedi cynyddu’n flynyddol ers 2013, i 70 y cant o’r 

Gofrestr gweithwyr cymdeithasol a 75.5 y cant o’r rhai a gyflogir ym maes gofal cymdeithasol.  

Tabl 7 – Categori cyflogaeth gweithwyr cymdeithasol yng ngwasanaethau cymdeithasol 

awdurdodau lleol yng Nghymru 

 
Nifer y gweithwyr cymdeithasol ar 1 

Mehefin  

Math o gyflogaeth 2013 2014 2015 

Awdurdod lleol – yn y gwasanaethau 
cymdeithasol gyda baich achosion  3,073 3,205 3,288 

Awdurdod lleol – yn y gwasanaethau 
cymdeithasol yn rheoli gweithwyr cymdeithasol 
heb faich achosion 431 461 460 

Awdurdod lleol – swyddi eraill yn y 
gwasanaethau cymdeithasol  420 468 441 

Cyfanswm  3,924 4,134 4,189 

 

Oherwydd bod y Gofrestr yn gofrestr sy’n seiliedig ar gymwysterau, nid yw pob un sydd wedi 

cofrestru mewn swydd gwaith cymdeithasol gyda baich achosion. Roedd nifer y gweithwyr 

cymdeithasol a oedd yn disgrifio bod ganddynt faich achosion gwaith cymdeithasol wedi cynyddu i 

3,288, sef 78.5 y cant o’r rhai a gyflogir yn y gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.  

Roedd y gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio yng ngwasanaeth cymdeithasol awdurdodau lleol 

yn cynnwys 460 (10.9 y cant) a oedd yn disgrifio nad oedd ganddynt faich achosion. Roedd 

gweithwyr cymdeithasol hefyd yn cael eu cyflogi mewn swyddi hyfforddi a datblygu, swyddi yn y 

gymuned, a rheolwyr a chyfarwyddwyr.  
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Tabl 8 – Gweithwyr Cymdeithasol ar y Gofrestr ar 1 Mehefin 2015 wedi’u cyflogi gan 

wasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru  

Sir 
Wedi ymadael â’r 

Gofrestr ers 
Mehefin 2014 

Wedi ymuno â’r 
gofrestr ers 2014 

Y nifer ar 1 Mehefin 
2015 

Rhondda Cynon Taf 9 14 347 

Caerdydd 22 30 345 

Abertawe 14 23 345 

Sir Gaerfyrddin  5 16 260 

Pen-y-bont ar Ogwr 11 16 232 

Caerffili 6 9 227 

Casnewydd 11 27 224 

Castell-nedd Port Talbot 6 3 218 

Wrecsam 16 14 199 

Conwy 8 7 186 

Gwynedd 4 8 186 

Torfaen 3 2 172 

Powys 10 16 171 

Sir y Fflint 10 17 166 

Sir Benfro 9 13 148 

Sir Ddinbych  8 6 143 

Bro Morgannwg 6 6 142 

Blaenau Gwent 3 8 110 

Sir Fynwy 2 9 106 

Ceredigion 10 6 102 

Merthyr Tudful 1 6 80 

Ynys Môn 4 3 80 

Cyfanswm 178 259 4,189 
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Ym mwyafrif yr awdurdodau lleol, ymunodd mwy o weithwyr cymdeithasol â’r Gofrestr yn 2014-15 

nag a ymadawodd. 

 

Ffigur 6 – Ers faint mae gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio yng ngwasanaethau 

cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru wedi bod yn eu swydd bresennol  

 

Roedd symudiadau gweithwyr cymdeithasol i swydd bresennol mewn awdurdod lleol wedi dilyn yr 
un patrwm â’r holl weithwyr cymdeithasol cofrestredig, gyda 12.2 y cant yn eu swydd bresennol ers 
dros 10 mlynedd a 32.9 y cant wedi symud i’w swydd bresennol o fewn y 2 flynedd ddiwethaf, sef 
cynnydd o 11.6 y cant o gymharu â 2013.  
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4.7 Faint o fyfyrwyr gwaith cymdeithasol sydd wedi cymhwyso yng 

Nghymru a chofrestru?  
 

Tabl 9 – Y cymhwyster a enillodd myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn eu blwyddyn olaf yng 

Nghymru, 2013-14 a 2014-15  

 Nifer y gweithwyr cymdeithasol 

Cymhwyster a enillwyd neu statws 
Yn y flwyddyn hyd at 

1 Mehefin 2014 

Yn y flwyddyn 
hyd at 1 Mehefin 

2015 

Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Cymdeithasol  2 3 

Gradd Faglor mewn Gwaith Cymdeithasol  209 196 

Gradd Feistr mewn Gwaith Cymdeithasol 44 53 

Y cyfanswm a gymhwysodd mewn gwaith 
cymdeithasol 255 252 

Wedi’u cyfeirio 1 0 

Wedi gohirio  1 0 

Wedi methu 4 7 

Cyfanswm nifer yn eu blwyddyn astudio olaf 261 259 

 

O’r 259 o fyfyrwyr gwaith cymdeithasol yn eu blwyddyn astudio olaf, fe wnaeth 97.2 y cant 

gymhwyso (252). Bu cynnydd bach yn y nifer a fethodd.   

Tabl 10 – Myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn eu blwyddyn olaf yng Nghymru: crynodeb o 

gofrestru a chyflogaeth erbyn 1 Mehefin  

 

Gweithwyr cymdeithasol newydd 
gymhwyso yng Nghymru 

Statws y rhai sydd wedi cofrestru  2013 - 14 2014 - 15 

Wedi cymhwyso yng Nghymru rhwng Mehefin a Mai y flwyddyn 
cyn data proffil Mehefin  255  252  

Wedi cofrestru’n weithiwr cymdeithasol newydd gymhwyso 
erbyn dyddiad y proffil, 1 Mehefin  223 87.5% 225 89.3% 

Wedi cael swydd ym maes gofal cymdeithasol erbyn 1 Mehefin  179 70.2% 216 85.7% 

Wedi cael swydd mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru erbyn 
1 Mehefin     212 84.1% 

Mewn swydd gwaith cymdeithasol gyda baich achosion yng 
Nghymru erbyn 1 Mehefin 118 46.3% 174 69.0% 

Mewn swydd gwaith cymdeithasol gyda baich achosion yng 
ngwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol yng Nghymru 
erbyn 1 Mehefin    155 61.5% 

Wedi bod mewn swydd gwaith cymdeithasol gyda baich 
achosion yng ngwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol yng 
Nghymru erbyn 1 Mehefin (gan gynnwys y rhai sy’n gweithio 
trwy asiantaeth neu ar secondiad)   160 63.5% 
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O’r myfyrwyr a wnaeth gymhwyso yn 2015, roedd 89.2 y cant wedi cofrestru yng Nghymru, sy’n 

ganran ychydig yn uwch nag yn 2014 (87.4 y cant).  

O’r 225 a wnaeth gymhwyso yng Nghymru a chofrestru i weithio yng Nghymru, roedd 174 wedi’u 

cyflogi’n weithwyr cymdeithasol gyda baich achosion erbyn 1 Mehefin. O blith y 174 hyn, roedd 

160 ohonynt mewn awdurdod lleol yng Nghymru, gan gynnwys y rhai a oedd yn gweithio trwy 

asiantaeth neu ar secondiad.  

Roedd canran bach (5.6 y cant) o’r rhai a oedd newydd gymhwyso wedi cael swydd fel gweithiwr 

cymdeithasol mewn sectorau eraill.   

Tabl 11 – Nifer y gweithwyr cymdeithasol a gymhwysodd yn y 12 mis diwethaf 

  
Ar 1 Mehefin 

2012 
Ar 1 Mehefin 

2013 
Ar 1 Mehefin 

2014 
Ar 1 Mehefin 

2015 

Wedi cymhwyso yng 
Nghymru yn ystod y 12 mis 
blaenorol 283 259 255 252 

Wedi cymhwyso yng 
Nghymru ond heb gofrestru 
yng Nghymru 28 18 32 27 

 

Bob blwyddyn, mae rhai myfyrwyr yn cymhwyso yng Nghymru ac yn symud i weithio tu allan i 

Gymru, yn enwedig yn Lloegr. Yn yr un modd, mae rhai myfyrwyr yn cymhwyso yn Lloegr ac yn 

cofrestru gyda’r Cyngor Gofal i weithio yng Nghymru. Nid yw’n hysbys faint o’r 27 o fyfyrwyr a 

wnaeth gymhwyso yng Nghymru yn 2013-14 ac na wnaeth gofrestru i weithio yng Nghymru 

gofrestrodd gyda rheoleiddwyr eraill gwaith cymdeithasol i weithio’r tu allan i Gymru. O’r gweithwyr 

cymdeithasol a gymhwysodd mewn prifysgolion yn Lloegr yn 2013-14, roedd 24 wedi cofrestru i 

weithio yng Nghymru erbyn Mehefin 2015. 

 

Tabl 12 – Nifer y gweithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr a wnaeth gymhwyso yn ystod y 12 

mis blaenorol 

  

Ar 1 Mehefin 
2012 

Ar 1 Mehefin 
2013 

Ar 1 Mehefin 
2014 

Ar 1 Mehefin 
2015 

Wedi cymhwyso yng Nghymru a 
chofrestru yng Nghymru  

249 (roedd 6 
wedi gadael y 
Gofrestr erbyn 

1 Mehefin) 241 223 225 

Wedi cymhwyso’r tu allan i Gymru 
a chofrestru i weithio yng Nghymru  

16 28 34 24 

Is-gyfanswm y gweithwyr 
cymdeithasol newydd 
gymhwyso ar y Gofrestr ar 1 
Mehefin 2015 265 269 257 249 
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4.8 Pa mor hir a gymerodd yr holl weithwyr cymdeithasol newydd a 

gymhwysodd yn 2014-15 ac sydd wedi cofrestru yng Nghymru i 

ddod o hyd i swydd?  
 

Tabl 13 – Faint o amser aeth heibio ers graddio cyn i bob gweithiwr cymdeithasol newydd 

gymhwyso sydd wedi cofrestru yng Nghymru ac sy’n cael ei gyflogi ym maes gofal 

cymdeithasol yng Nghymru (212 o 249) ddechrau yn eu swydd bresennol.  

 
Gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso 

Cyfnod rhwng cymhwyso a dechrau 
yn eu swydd bresennol 

2011 - 12 2012 - 13 2013 - 14 2014 - 15 

Eisoes mewn swydd gofal 
cymdeithasol cyn cymhwyso 111 76 116 105 

Yn eu swydd bresennol o fewn 6 mis o 
gymhwyso  214 174 199 196 

Yn eu swydd bresennol o fewn 12 mis 
o gymhwyso 227 213 209 212 

 

Roedd yr amser a gymerodd gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso i gael swydd yn amrywio 

o 42 y cant a oedd wedi cael swydd gofal cymdeithasol erbyn iddynt gymhwyso, i 85 y cant, a oedd 

yn datgan ar y dyddiad adrodd eu bod wedi cael swydd o fewn 12 mis o gymhwyso.  

 

Tabl 14 – Categori cyflogaeth yr holl weithwyr cymdeithasol newydd sydd wedi cofrestru 

yng Nghymru  

 
Gweithwyr cymdeithasol newydd 

gymhwyso 

Math o gyflogaeth 
Ar Fehefin 

2013 
Ar Fehefin 

2014 
Ar Fehefin 

2015 

Gweithiwr cymdeithasol gydag asiantaeth 10 5 5 

Gwaith cymdeithasol awdurdod lleol gyda baich achosion  164 134 160 

Awdurdod lleol heb faich achosion  9 45 24 

Gwaith cymdeithasol yn y trydydd sector a’r sector preifat 
gyda baich achosion  7 6 8 

Swyddi eraill  23 19 15 

Cyfanswm mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru 213 209 212 

Ddim mewn gwaith neu’n gweithio y tu hwnt i ofal 
cymdeithasol neu’r tu allan i Gymru 55 48 37 

Cyfanswm 268 257 249 

 

Roedd nifer y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso a wnaeth gael swydd mewn awdurdod 

lleol erbyn y dyddiad adrodd wedi cynyddu ychydig i 184. Roedd y nifer â baich achosion erbyn y 

dyddiad adrodd (160) yn debyg i’r nifer yn 2013 ar ôl y gostyngiad yn 2014. Roedd y rhai a 

gyflogwyd mewn awdurdod lleol heb faich achosion wedi gostwng o 45 yn 2014 i 24 yn 2015, gan 

awgrymu gostyngiad yn nifer y gweithwyr cymdeithasol nad oeddent yn ymarfer. 
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4.9 Faint o weithwyr cymdeithasol a ymunodd â’r Gofrestr ac a 

ymadawodd â hi yn 2014-15? 
 

Tabl 15 – Nifer y gweithwyr cymdeithasol a ymadawodd a’r nifer a ymunodd â’r Gofrestr yn 

ystod y 12 mis cyn y dyddiad adrodd  

 
Nifer y gweithwyr cymdeithasol 1 Mehefin i 30 

Mai 

Y rhai a ymadawodd neu a ymunodd â’r 
Gofrestr  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Ymadael â’r Gofrestr 283 255 384 389  

Ymuno â’r Gofrestr  400 461 432 406 

Cyfanswm ar y Gofrestr ar y dyddiad 
adrodd 5,705 5,911 5,959 5,976 

Cynnydd net 117 (2%) 206 (3.6%) 48 (0.8%) 17 (0.3%) 

 

Roedd mwy o weithwyr cymdeithasol wedi ymuno â’r Gofrestr (406) nag a ymadawodd â’r Gofrestr 

(389) yn 2014-15, gan roi cynnydd net o 17 (0.3 y cant). 

 

Tabl 16 – Y rhai newydd ar 1 Mehefin a oedd wedi ymuno â’r Gofrestr yn ystod y flwyddyn 

flaenorol, yn ôl pryd a sut y gwnaethant gymhwyso 

 
Nifer y gweithwyr cymdeithasol ar 1 

Mehefin  

Rhai newydd ar y gofrestr: pryd a sut y 
gwnaethant gymhwyso 2012 2013 2014 2015 

Gweithiwr cymdeithasol newydd gymhwyso yng 
Nghymru ac wedi ymuno â’r gofrestr 249 241 223 225 

Gweithiwr cymdeithasol newydd gymhwyso’r tu 
allan i Gymru ac wedi cofrestru i weithio yng 
Nghymru  16 27 33 24 

Gweithiwr Cymdeithasol wedi cymhwyso’r tu allan 
i’r Deyrnas Unedig  9 14 20 13 

Wedi cymhwyso trwy radd neu ddiploma ôl-
raddedig mewn gwaith cymdeithasol dros 12 mis 
yn ôl  44 61 54 62 

Cymhwyster arall gwaith cymdeithasol 82 124 102 82 

Cyfanswm 400 467 432 406 

 

Bu gostyngiad yn nifer y gweithwyr cymdeithasol sy’n ymuno â’r Gofrestr er 2013. Roedd nifer y 

gweithwyr cymdeithasol a oedd wedi cymhwyso dros flwyddyn cyn y proffil ac a ymunodd â’r 

Gofrestr yng Nghymru wedi gostwng o 199 yn 2013 i 157 yn 2015. 
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4.10 Beth yw trosiant gweithwyr cymdeithasol a phroffil y rhai a 

adawodd y Gofrestr? 
 

Tabl 17 – Nifer y gweithwyr cymdeithasol a dynnwyd o’r Gofrestr rhwng 1 Mehefin 2014 a 31 

Mai 2015, yn ôl y categori tynnu o’r gofrestr  

 Nifer y gweithwyr cymdeithasol 

Rheswm dros adael  2013 - 14 2014 - 15 

Ni wnaeth barhau i gofrestru 371 373 

Wedi marw 4 8 

Tynnwyd enw’r gweithiwr gan y Pwyllgor 
Ymddygiad neu Iechyd 3 4 

Gorchymyn Atal Dros Dro 2 3 

Wedi’i wahardd 1 1 

Gwrthodwyd adnewyddu’r cofrestriad (diffyg 
hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru) 1 0 

Cyfanswm 382  389  
 

Yr un oedd y trosiant ag yn 2014, sef 6.5 y cant, ac roedd y rhesymau dros adael yn debyg iawn i 

2014. 

Ffigur 7 – Oedran a rhyw y gweithwyr cymdeithasol a ymadawodd â’r Gofrestr 2014-15  

 

Y rheswm mwyaf cyffredin a roddwyd o hyd ar gyfer ymadael â’r Gofrestr oedd ymddeol (fe’i 

rhoddwyd gan bron chwarter o’r ymadawyr, 23.4 y cant). Grŵp oedran mwyaf cyffredin y rhai a 
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ymadawodd, sef 40.9 y cant, oedd y grŵp rhwng 56 a 65 oed. Fodd bynnag, roedd 12 y cant a 

ymadawodd â’r Gofrestr yng Nghymru o dan 30 oed.  

O’r rhai a oedd wedi gadael y Gofrestr yng Nghymru, roedd 19 wedi dechrau eu swydd bresennol 

o fewn y 2 flynedd ddiwethaf ac roedd 15 wedi bod yn gweithio i awdurdod lleol.  

O’r 48 o bobl 30 oed ac iau a ymadawodd y Gofrestr, roedd llai na hanner wedi gadael swydd yn 

gweithio mewn gwasanaethau i blant (21). 

Roedd 2014–15 yn cynnwys cylch adnewyddu i lawer o weithwyr cymdeithasol. O’r rhai a oedd yn 

adnewyddu, roedd dros 99 y cant wedi adnewyddu eu cofrestriad ac wedi cyflawni o leiaf 90 awr o 

hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru yn ystod eu cyfnod cofrestru tair blynedd. Dim ond un a oedd 

wedi cofrestru ddywedodd mai methu â bodloni’r gofyniad hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru oedd ei 

reswm dros ymadael. Roedd cofrestriadau’r wyth gweithiwr cymdeithasol heb ddigon o oriau 

hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru wedi cael eu hadnewyddu gan y Pwyllgor Cofrestru ar yr amod eu 

bod yn cwblhau hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru ychwanegol yn ystod eu cyfnod cofrestru nesaf. 

 

4.11 Faint sy’n ymgymryd â Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus 

(DAPP) Gwaith Cymdeithasol? 

Y Rhaglen Gadarnhau ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yn eu swydd gwaith cymdeithasol gyntaf ar 

ôl cymhwyso yw cam cyntaf y Fframwaith DAPP. Fe’i cyflwynwyd yn gyntaf yn 2013 ac, erbyn hyn, 

mae cyflogwyr yn mynnu bod eu gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yn ei chwblhau. 

Tabl 18 – Nifer y cymwysterau DAPP cyflawn ac anghyflawn 

 Nifer y gweithwyr cymdeithasol 

  2014 2015 

Rhaglen Gadarnhau 
Nifer wedi 
cwblhau a 
llwyddo  

Nifer na wnaeth 
gwblhau  

Nifer wedi 
cwblhau a 
llwyddo 

Nifer na wnaeth 
gwblhau 

Porth Agored 

40 
16 (12 wedi tynnu’n ôl 

a 4 wedi methu) 78 

31 (8 wedi tynnu’n ôl, 
4 wedi gohirio 

astudio,15 wedi 
methu a 4 wedi 

gwneud cais am AE* 
neu wedi cael 

cadarnhad o hynny) 

Consortiwm Y De – 
Prifysgol De Cymru 22 10 (wedi methu) 35 0 

Consortiwm Y De – 
Prifysgol 
Metropolitan 
Caerdydd 

Ddim yn 
berthnasol Ddim yn berthnasol 34 3 (wedi methu) 

Cyfanswm 62 26 147 34 

 

*AE – Amgylchiadau Esgusodol,  

Roedd y nifer a gwblhaodd gyrsiau cadarnhau DAPP yn 2015 wedi cynyddu dros 100% o gymharu 

â 2014. 
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Er nad oedd 29.5 y cant o’r rhai a ddechreuodd y cwrs yn 2014 wedi cwblhau na llwyddo, roedd 

hyn wedi disgyn i 18.8 y cant o’r rhai a ddechreuodd y cwrs yn 2015. 

4.12 Beth yw’r proffil amrywiaeth a phroffil y Gymraeg?  
 

Tabl 19 – Datganiadau anabledd  

 Canran y gweithwyr cymdeithasol 

Wedi datgan anabledd 2012 2013 2014 2015 

Do 97.7% 97.7% 97.9% 97.9% 

Naddo 2.3% 2.3% 2.1% 2.1% 

 

O’r 77 y cant o’r rhai a oedd wedi cofrestru a ddarparodd wybodaeth fonitro, roedd 2.1 y cant wedi 

datgan anabledd, sef yr un canran ag yn 2014.  

Tabl 20 – Amrywiaeth ethnig  

Wedi datgan ethnigrwydd 
Canran y gweithwyr 
cymdeithasol 

Gwyn, Gwyn Prydeinig, Gwyn Cymreig, Gwyn Gwyddelig 87.2 

Unrhyw gefndir Gwyn arall 8.3 

Ethnigrwydd arall 0.7 

Du Affricanaidd  0.7 

Cymysg – Du Caribïaidd a Gwyn  <0.5 

Unrhyw gefndir cymysg arall <0.5 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig Indiaidd <0.5 

Du Caribïaidd <0.5 

Du neu Ddu Prydeinig Affricanaidd <0.5 

Cymysg – Asiaidd a Gwyn  <0.5 

Cymysg – Du Affricanaidd a Gwyn <0.5 

Indiaidd <0.5 

Unrhyw gefndir Asiaidd arall <0.5 

Du neu Ddu Prydeinig Caribïaidd  <0.5 

Unrhyw gefndir Du arall  <0.5 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig Pacistanaidd <0.5 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig Bangladeshaidd <0.5 

Bangladeshaidd <0.5 

Tsieinïaidd <0.5 

Pacistanaidd <0.5 

 

O’r 75.6 y cant a wnaeth ddatgan eu hethnigrwydd, roedd 95.5 y cant wedi datgan eu bod yn Wyn. 

Mae pob ethnigrwydd arall wedi’i restru yn Nhabl 20.  
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Tabl 21 – Gallu’r Gymraeg wedi’i ddatgan gan fyfyrwyr newydd gymhwyso o gymharu â 

phob gweithiwr cymdeithasol ar y Gofrestr  

  2013 - 2014 2014 - 2015 

Wedi datgan gallu yn y 
Gymraeg  

Myfyrwyr 
wedi 

cymhwyso 

Pob 
gweithiwr 

cymdeithasol 
cofrestredig 

Myfyrwyr 
wedi 

cymhwyso 

Pob 
gweithiwr 

cymdeithasol 
cofrestredig 

Rhugl yn y Gymraeg 12.1% 13.5% 11.6% 13.5% 

Rhywfaint o Gymraeg  32.0% 20.4% 31.6% 21.0% 

Dim Cymraeg 55.9% 66.1% 56.6% 65.5% 

Cyfanswm a wnaeth ddatgan 
rhywfaint o Gymraeg 44.1% 33.9% 43.2% 34.5% 

 

Roedd data monitro’r Gymraeg a ddarparwyd gan 76.2 y cant o weithwyr cymdeithasol ar y 

Gofrestr yn dangos mân gynnydd yn nifer y gweithwyr cymdeithasol a wnaeth ddatgan bod 

rhywfaint o Gymraeg ganddynt i 34.5 y cant, o gymharu â 2014 (33.9 y cant) 
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Cyngor Gofal Cymru, 

South Gate House, 

Wood Street, 

Caerdydd CF10 1EW 

Ffôn: 02920 78064 

E-bost: gwybodaeth@cgcymru.org.uk 

Gwefan: www.cgcymru.org.uk 

 

 

Twitter    @CyngorGofal 

Facebook    Care Careers Wales 

© (2016) Cyngor Gofal Cymru 

Cedwir pob hawl. Ni cheir atgynhyrchu unrhyw ran o’r cyhoeddiad hwn, 

na’i gadw mewn cyfundrefn adferadwy na’i drosglwyddo mewn 

unrhyw ddull na thrwy unrhyw gyfrwng heb ganiatâd ysgrifenedig 

Cyngor Gofal Cymru ymlaen llaw. Dylai ymholiadau am atgynhyrchu 

y tu hwnt i’r hyn a ganiateir yn benodol gan y gyfraith gael eu hanfon at 

Brif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru yn y cyfeiriad a roddir uchod. 

 

Copïau a fformatau eraill 
Mae rhagor o gopïau o’r ddogfen hon ar gael 
mewn fersiwn prin bras a fformatau eraill,  
os bydd angen. 
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