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1 Cyflwyniad  

Dyma bedwerydd proffil blynyddol rheolwyr cartrefi gofal i oedolion sy’n byw yng Nghymru. Mae’n 
seiliedig ar ddata amdanynt a’u cyflogaeth a ddarperir gan reolwyr cartrefi gofal i oedolion yn ystod y 
broses ymgeisio i gofrestru ar Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol Cyngor Gofal Cymru (y 
Gofrestr) ac i gadw eu cofrestriad gyda Chyngor Gofal Cymru (y Cyngor Gofal).  

Bu cofrestru gyda’r Cyngor Gofal yn orfodol ar gyfer rheolwyr cartrefi gofal i oedolion sy’n gweithio 
yng Nghymru ers 1 Hydref 2011. Cafodd hyn ei gyflwyno gan Lywodraeth Cymru trwy Reoliadau 
Cartrefi Gofal (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 20111. Mae’n rhaid bod rheolwyr yn meddu ar y 
cymhwyster gofynnol a bod yn gofrestredig gyda’r Cyngor Gofal i ymarfer yng Nghymru.  

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi proffiliau’r 1,250 o reolwyr ar y Gofrestr ar 1 Mehefin 2015 a 
newidiadau i gyflogaeth y cofrestreion rhwng 1 Mehefin 2014 a 31 Mai 2015. Ni chynhwyswyd 
rheolwyr a oedd wrthi’n ymgeisio i gofrestru.  Nid oes gofyn i weithwyr mewn cartrefi gofal i oedolion 
gofrestru ac nid ydynt ar y proffil. 

Ar 1 Mehefin 2014, roedd 42 y cant (531) o’r rheolwyr i fod i adnewyddu eu cofrestriad yn ystod y 
flwyddyn i ddod. O’r rhain, cafodd 79 y cant (420) eu hadnewyddu erbyn 1 Mehefin 2015. Roedd y 
rhai a oedd i adnewyddu ar ddiwedd y flwyddyn wrthi’n gwneud hynny ar yr adeg pan echdynnwyd y 
data proffil. 

 

2 Pwyntiau allweddol rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar 1 Mehefin 

2015 a thueddiadau 

 Roedd 1,250 o unigolion ar y Gofrestr ar 1 Mehefin 2015. Roedd hyn yn ostyngiad o 0.4 y 

cant ers y proffil diwethaf, o 1,255 ar 1 Mehefin 2014. 

 

 Bu hefyd ostyngiad o ddau y cant yn nifer gwasanaethau cartref gofal cofrestredig 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yng Nghymru o 1,131 i 

1,108 (i lawr gan 23 o gartrefi gofal).  

 

 Roedd 178 o reolwyr cartrefi gofal i oedolion wedi ymuno â’r Gofrestr ers Mehefin 2014, ac 

roedd 83 wedi gadael.  

 

 Cododd trosiant bob blwyddyn o 8.7 y cant yn 2013, 10.2 y cant yn 2014 i 14.6 y cant yn 

2015. Gallai’r codiad yn 2014 -15 fod wedi’i effeithio gan uchafbwynt adnewyddu cofrestriad 

2014, pan fydd cofrestreion fwyaf tebygol o roi gwybod o newid o ran cyflogaeth neu nad 

ydynt angen cofrestriad bellach. 

 

                                                           
1 Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2011, 
www.legislation.gov.uk/wsi/2011/1016/contents/made  
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 Prif ffynhonnell cofrestreion newydd oedd pobl yn cofrestru’n hwyr, gan y buont yn y swydd 

fwy na 12 mis cyn y dyddiad cychwyn a dylent fod wedi cofrestru eisoes. 

 

 Y prif reswm dros adael y Gofrestr fel rheolwr cartref gofal i oedolion oedd symud i swydd 

wahanol ym maes gofal cymdeithasol. 

 

 Cynyddodd symud rhwng swyddi yn y sector gan dri y cant ers 2014. Roedd o leiaf 15.2 y 

cant o’r rhai a oedd wedi cofrestru wedi newid eu swydd, neu leoliad eu swydd, yn ystod y 12 

mis diwethaf (12 y cant yn 2014). 

 

 Gostyngodd y ganran a fu yn eu swydd gyfredol ers dros bum mlynedd gan dri y cant i lai na 

hanner y rheolwyr (47.7 y cant).  

 

 Roedd 50 y cant o’r rhai a oedd yn newid eu swydd yn ystod y ddwy flynedd diwethaf wedi 
symud swydd neu leoliad gwaith o fewn eu sefydliad. 
 

 Roedd canran y rheolwyr hunangyflogedig yn sefydlog ar 15 y cant. 
 

 Parhaodd y sector preifat i gyflogi rhan fwyaf y rheolwyr cartrefi gofal yng Nghymru (81.7 y 

cant).  

 

 Roedd cyflogi rheolwyr gan awdurdodau lleol wedi gostwng i 11 y cant (134) o’r rhai sydd 

mewn cyflogaeth yng Nghymru yn 2015 o 12 y cant (147) yn 2014. 

 

 Yn ogystal, roedd 22 y cant (279) o’r rheolwyr cartrefi gofal wedi cofrestru gyda’r Cyngor 

Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) (25.3 y cant, 317, yn 2014). Roedd cofrestriad gyda’r NMC 

wedi llithro yn achos 3.5 y cant ychwanegol (44) o reolwyr cartrefi gofal.  

 

 Mae pob rheolwr yn meddu ar gymhwyster sydd wedi ei gymeradwyo ar gyfer cofrestru, naill 

ai’r cymhwyster gofynnol cyfredol neu’r gyfwerth, neu gymhwyster rhagflaenydd.  

 

 Roedd 53 o reolwyr wedi cymhwyso yn 2015 ac ymuno â’r Gofrestr. Mae hyn yn sylweddol 

llai na nifer y rheolwyr cymwys a adawodd y Gofrestr (183). 

 

 Roedd 18 y cant o reolwyr yn meddu ar y cymhwyster cyfredol, sef y Diploma Lefel 5 mewn 

Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl i 

Oedolion) Cymru. Roedd hyn wedi cynyddu o 11 y cant yn 2014. 

 

 Oedran cyfartalog rheolwyr oedd 50 ac roedd wedi codi o 49 yn 2014 a 48 yn 2013; roedd 

bron hanner (48.7 y cant) dros 50 oed ac roedd 18.8 y cant yn 40 neu’n iau. 

 

 Ymunodd 178 o bobl â’r Gofrestr fel rheolwyr cartref gofal i oedolion o bob grŵp oedran, gan 

gynnwys y rhai o dan 35 oed.  Roedd dros hanner (50.6 y cant) y rhai a oedd yn ymuno â’r 

Gofrestr rhwng 46-60 oed. Mae hyn yn adlewyrchu’r 53 a oedd yn eu swyddi cyn mis 

Mehefin ac a Gofrestrodd yn hwyr. Yn 2014, y grŵp oedran mwyaf cyffredin ar gyfer 

cofrestreion newydd oedd 41 - 50.  

 

 Gan fod 92 y cant o ymatebwyr yn disgrifio eu hunain yn groenwyn, mae’n bosibl na fydd 
amrywiaeth y rheolwyr yn adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth mewn ardaloedd trefol mwy 
megis Caerdydd. 

http://www.cgcymru.org.uk/
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 Roedd y nifer sy’n siarad Cymraeg yn rhugl wedi newid ychydig ond roedd y nifer a oedd yn 

dweud bod ganddynt rywfaint o allu yn yr iaith Gymraeg wedi codi ac roedd y rhai na allent 

siarad Cymraeg o gwbl wedi gostwng. 

 

3 Crynodeb 

Er y bu gostyngiad bach yn nifer y rheolwyr cofrestredig cartrefi gofal i oedolion, mae’r darlun 

cyffredinol yn ymddangos yn gymharol sefydlog. Fodd bynnag, mae rhywfaint o newidiadau bach a 

allai ddangos tueddiadau tymor hirach, megis mwy o drosiant o ran rheolwyr cofrestredig a’r 

cynnydd o ran symud rhwng swyddi yn y sector. Mae’n bosibl y bydd y cynnydd yng nghyfran 

rheolwyr mewn swydd am lai na dwy flynedd a’r gostyngiad mewn rheolwyr yn eu swyddi dros 10 

mlynedd yn dangos rhyw lefel o ansefydlogrwydd tymor hirach yn y sector. 

Mae methiant rhai rheolwyr i gofrestru gyda’r Cyngor Gofal yn peri gofid penodol a chafodd hyn ei 

godi gyda rheoleiddiwr y gwasanaeth.  

Mae’r holl rai a gofrestrwyd yn meddu ar y cymhwyster gofynnol ac mae cyfran gynyddol yn meddu 

ar y cymhwyster diweddaraf ar gyfer rheolwyr.  

Mae’r sector preifat yn parhau i fod yn brif gyflogwr ac mae tystiolaeth o ragor o ostyngiad mewn 

rheolwyr a gyflogir gan yr awdurdod lleol. Mae rhywfaint o dystiolaeth o ostyngiad yn nifer y nyrsys 

yn cael eu cofrestru fel rheolwyr. Mae’r rhai sydd yn y grwpiau oedran hŷn ar y Gofrestr yn parhau i 

fod yn bennaf, a’r prif reswm am adael y Gofrestr yw nad oes gofyn am gofrestru wrth symud i 

swyddi. Rhoddwyd ymddeol fel y rheswm dros adael gan lai na 10 y cant. 

Mae’r data yn dangos efallai nad yw’r Gofrestr, mewn mannau, yn adlewyrchu amrywiaeth ethnig 

poblogaeth Cymru. Er y bu cynnydd yn y gyfran sy’n datgan eu bod yn siarad Cymraeg, mae hyn yn 

annhebygol o gynrychioli cyfran y preswylwyr sy’n siarad Cymraeg mewn cartrefi gofal. 

 

4 Data a dadansoddiadau 

 

4.1 Sut mae’r data yn y proffil yn perthyn i wasanaethau cofrestredig? 

 

Tabl 1 – Nifer y rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar Gofrestr y Cyngor Gofal a nifer y 

gwasanaethau cartrefi gofal i oedolion sy’n gofrestredig gydag AGGCC 

 

  
2013 2014 2015 

Newid net o Fehefin 

2014 i Fehefin 2015 

Nifer y rheolwyr 1,201 1,255 1,250 -5 

Nifer y 

gwasanaethau 
1,138 1,131 1,108 -23 
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Ar 1 Mehefin 2015, roedd 1,250 o unigolion ar y Gofrestr. Roedd hyn yn ostyngiad ers y proffil 

diwethaf o 0.4 y cant, o 1,255 ar 1 Mehefin 2014. 

Roedd rhan fwyaf y rheolwyr ar y Gofrestr yn rheoli cartref gofal cofrestredig ar y rhestr sy’n cael eu 

cynnal gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), neu gartref gofal 

sydd yn y broses o gael ei gofrestru. 
 

Roedd o leiaf 42 o’r cofrestreion yn rheoli mwy nag un cartref gofal cofrestredig (4.3 y cant).Yn 

ogystal, roedd gan 23 o reolwyr ail swydd yn rheoli gwasanaeth gofal cartref.  Roedd rhai rheolwyr 

yn dirprwyo mewn gwasanaeth arall fel rôl ychwanegol. Mae’r tablau canlynol yn cyfrif pob rheolwr 

unwaith ar gyfer eu prif swydd yn unig. 

 

Ar yr un dyddiad, roedd rhestr AGGCC o wasanaethau cartrefi gofal i oedolion cofrestredig yn 

cynnwys 1,108 o gartrefi gofal: 421 cartref gofal ar gyfer oedolyn hŷn, 242 cartref gofal ar gyfer 

oedolyn hŷn, gyda nyrsio, 422 cartref gofal ar gyfer oedolyn iau, 23 cartref gofal ar gyfer oedolyn iau 

gyda nyrsio. Dros y cyfnod hwn, bu gostyngiad o ddau y cant o ran nifer y gwasanaethau 

cofrestredig yng Nghymru o 1,131 i 1,108 (i lawr o 23 o gartrefi gofal). 

Roedd 23 o wasanaethau lle'r oedd swydd y rheolwyr yn wag ac nid oedd rheolwr wedi’i gofrestru 

gyda’r Cyngor Gofal neu gydag AGGCC. Roedd hyn yn hanner y nifer ym mhroffil 2014. 

 

 

4.2 Beth yw nifer y rheolwyr yn ymuno â’r Gofrestr a throsiant y rheolwyr yn ei 

gadael?  

 

Tabl 2 – Nifer y rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr 

 
Blwyddyn 

y proffil 

Ymuno â’r 

Gofrestr fel  

rheolwr 

cartref gofal i 

oedolion 

Gadael y 

Gofrestr fel 

rheolwr cartref 

gofal i oedolion  

Trosiant 

fel canran 

Nifer y rheolwyr 

cartrefi gofal i 

oedolion a oedd 

yn gofrestredig ar  

1 Mehefin 

Newid net 

ers y proffil 

blaenorol 

2015 178 183 14.6% 1,250 - 0.4% 

2014 176 122 10.2% 1,255 +4.5% 

2013 194 96 8.7% 1,201 +4.9% 

 

 

Ers mis Gorffennaf 2014, roedd nifer rheolwyr cartrefi gofal i oedolion cofrestredig wedi gostwng gan 

bump (0.4 y cant) o 1,255 i 1,250. Dyma’r flwyddyn gyntaf ers i gofrestru fod yn orfodol y gadawodd 

mwy ohonynt y Gofrestr na’r rhai a ymunodd. 
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Tabl 3 – Rhesymau rheolwyr dros ymuno â’r Gofrestr fel rheolwyr cartrefi gofal ar gyfer 
oedolion, Mehefin 2013, 2014 a 2015 

 Nifer y rheolwyr 

Rheswm dros ymuno â’r Gofrestr 2013 2014 2015 

Dyddiad cychwyn y swydd fel rheolwr cartref gofal i oedolion yn 
ystod blwyddyn y proffil  44 49 58 

Cymhwyso yn ystod blwyddyn y proffil 56 53 55 

Dyddiad cychwyn y swydd cyn blwyddyn y proffil, cofrestru am y tro 
cyntaf fel rheolwr cartref gofal i oedolion ym mlwyddyn y proffil 
(cofrestru’n hwyr) 79 53 53 

Wedi cofrestru eisoes – wedi newid o reolwr gofal cartref, rheolwr 
gofal preswyl ar gyfer plant neu weithiwr cymdeithasol 15 16 10 

Wedi cofrestru eisoes – newid o weithiwr mewn cartref gofal i 
oedolion 0 5 2 

Cyfanswm 194 176 178 

 

Prif ffynhonnell cofrestreion newydd oedd pobl yn cofrestru’n hwyr, oherwydd y buont yn y swydd yn 

fwy na deuddeg mis cyn y dyddiad adrodd a dylent fod wedi cael eu cofrestru eisoes (30 y cant o 

reolwyr yn cofrestru).  

Tabl 4 – Rhesymau dros adael y Gofrestr fel rheolwr cartref gofal i oedolion 

 Nifer y rheolwyr 

Rheswm dros adael y proffil 2012 - 13 2013 - 14 2014 - 15 

Nid yw cofrestru’n ofynnol ar gyfer y swydd bresennol 18 18 30 

Nid yw’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol yng 
Nghymru bellach 

20 26 21 

Newidiodd y rôl gofrestredig yn rheolwr neu weithiwr 
gofal cartref, gweithiwr mewn cartref gofal i oedolion, 
gweithiwr cymdeithasol 

17 17 19 

Wedi ymddeol 14 19 18 

Wedi’i wahardd/Gorchymyn Gwahardd Dros Dro 4 2 3 

Wedi’i ddileu gan bwyllgor ymddygiad 0 1 3 

Arall  2 10 14 

Cofrestriad wedi llithro 21 29 75 

Cyfanswm  96 122 183 

 

Gadawodd nifer gynyddol y Gofrestr (183) o’i gymharu â 2014 (122). Symudodd rhai rheolwyr at rôl 

gofrestredig wahanol, naill ai fel rheolwyr gofal cartref (17) neu weithwyr cymdeithasol (2). 

Rhoddodd y rhai a wnaeth gais ar gyfer dileu gwirfoddol (78) eu rheswm dros adael. Rhoddwyd 

ymddeol fel y rheswm gan lai na 10 y cant o’r rhai a adawodd. 

 

Symud i swydd wahanol ym maes gofal cymdeithasol oedd y rheswm mwyaf cyffredin a roddwyd ar 

gyfer symud. Gadawodd nifer gynyddol o reolwyr o’i gymharu â 2013-14 ym mhob grŵp oedran 

heblaw am y grŵp 51 – 55 oed.  

http://www.cgcymru.org.uk/
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4.3  Ers pa mor hir yw’r rheolwyr wedi gweithio yn eu swydd gyfredol? 

 

O’r data cyflogaeth a ddarparwyd gan gofrestreion, yr amser cyfartalog y bu rheolwyr yn eu swydd 

gyfredol ym mis Mehefin 2015 oedd saith mlynedd, sy’n ostyngiad bach o’i gymharu ag wyth 

mlynedd ym mhroffiliau 2014 a 2013.  
 

Tabl 5 – Canran yr amser y bu rheolwyr cartrefi gofal i oedolion yn eu swydd gyfredol 

 

 Canran a nifer y rheolwyr 

 
ym mis Mehefin 

2013 
ym mis Mehefin 

2014 
ym mis Mehefin 

2015 

Newid i swydd arall o fewn y 
flwyddyn flaenorol 

7.7% 92 12.1% 152 15.2% 190 

Newid i swydd arall o fewn y 
ddwy flynedd flaenorol 

19.2% 231 21.9% 275 27.9% 349 

Yn y swydd gyfredol ers 5 
mlynedd neu’n fwy 

51.5% 618 50.7% 636 47.7% 596 

Yn eu swydd gyfredol ers dros 
10 mlynedd 

27.4% 329 27.3% 343 25.7% 321 

 

 

Dangosodd nifer y rheolwyr a newidiodd eu swydd yn y 12 mis cyn dyddiad y proffil gynnydd 

blynyddol. Bu cynnydd o chwech y cant o ran rheolwyr yn newid eu swydd o fewn y ddwy flynedd 

flaenorol. 

 

Ffigwr 1 – Canran yr amser y bu rheolwyr cartrefi gofal i oedolion yn eu swyddi cyfredol 
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Fel cyferbyniad, bu gostyngiad blynyddol ar gyfer y rhai a fu yn eu swydd gyfredol ers dros bum 

mlynedd, tri y cant ers 2014, 3.8 y cant ers 2013. Roedd nifer y rheolwyr a fu yn eu swydd gyfredol 

ers dros 10 mlynedd wedi lleihau 1.6 y cant ers 2014, ac 1.7 y cant ers 2013.  

 

Lle'r oedd y rheswm dros newid yn eu cyflogaeth yn hysbys (317 o newidiadau mewn cyflog allan o 

349), symudodd 50 y cant eu swydd neu leoliad eu gwaith o fewn eu sefydliad. 

 

 

4.4 Ble yw’r rheolwyr yn gweithio?  

 

Tabl 6 – Nifer a chanran y rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr sy’n gyflogedig 

neu’n hunangyflogedig ym maes gofal cymdeithasol 

 

 Canran a nifer y rheolwyr 

Nifer y rheolwyr 2013 2014 2015 

Cofrestredig - 1,201 - 1,255 - 1,250 

Cyflogedig neu’n hunangyflogedig 97% 1,164 97.7% 1,226 97.3% 1,216 

Ni wyddys am y gyflogaeth gyfredol, 
neu’n ddi-waith 

3% 37 2.3% 29 2.7% 34 

 

 

Arhosodd y nifer sy’n gyflogedig a’r ganran mewn cyflogaeth yn sefydlog o’i gymharu â 2014. 

 

Tabl 7 – Rheolwyr sy’n gyflogedig mewn cartrefi gofal i oedolion yng Nghymru yn ôl 

sector neu yn ôl asiantaeth ym mis Mehefin 2015 o’i gymharu â blynyddoedd 

blaenorol 

 

 Canran a nifer y rheolwyr 

Sector neu asiantaeth  2013 2014 2015 

Preifat 80.4% 936 80.7% 985 81.7% 990 

Awdurdod lleol – gwasanaethau cymdeithasol 12.2% 142 12% 147 11% 134 

Trydydd sector 7.3% 85 7% 83 7% 82 

Asiantaeth recriwtio/ Asiantaeth gyflogaeth 0 0 <1% 3 <1% 3 

Addysg Bellach/ Addysg Uwch  - addysg neu 
iechyd 

<1% 1 <1% 3 <1% 3 

Cyfanswm   1,164  1,221  1,212 

 

Roedd nifer y rheolwyr a gyflogir gan y sector preifat wedi cynyddu (gan un y cant), gan awdurdod 

lleol wedi lleihau (gan un y cant), ac yn y trydydd sector, arhosodd yr un peth, sef saith y cant.  
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Parhaodd y sector preifat i gyflogi’r nifer fwyaf o reolwyr cartrefi gofal yng Nghymru (81.7 y cant). 

Roedd nifer y rheolwyr-perchnogion hunangyflogedig wedi newid ond ychydig, sef 15 y cant o 

reolwyr sy’n gofrestredig (i fyny i 187 o 185 yn 2014).   

Arhosodd y nifer a gyflogir drwy asiantaeth yn isel iawn ac yr un peth â’r llynedd.  

 

Tabl 8 – Math o swydd gan reolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr ym mis 

Mehefin 2015 o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol 

 

 Nifer y rheolwyr 

Math y swydd 2013 2014 2015 

Gwahaniaeth o’r 
flwyddyn 
flaenorol 

Rheolwr 939 
(wedi’i 
gyfuno) 

911 915 +3 

Rheolwr/perchennog 
61 65 +4 

Metron neu Nyrs-reolwr 53 46 39 -7 

Rheolwr Gweithredol/ Dros dro/ Llanw 41 44 46 +2 

Dirprwy reolwr / Rheolwr cynorthwyol 91 107 108 +1 

Rôl arall  36 27 18 -9 

Perchennog (ond nid y rheolwr) 10 19 12 -7 

Yn is na lefel y rheolwr 6 11 9 -2 

Nyrs - - 4 +4 

Cyfanswm 1,176 1,226 1,216  

 

 

Bu gostyngiad ers 2014 yn y nifer â theitl eu swydd yn fetron neu nyrs-reolwr a pherchennog ond nid 

y rheolwr. Dangosodd y categorïau eraill ond ychydig o newid. 

Rhodd pedwar rheolwr cymwysedig deitl eu swydd fel ‘Nyrs’ a oedd yn newydd i broffil eleni. 

 

Tabl 9 – Cofrestriad rheolwyr cartrefi gofal i oedolion gyda’r Cyngor Nyrsio a 

Bydwreigiaeth (NMC) 

 

 Canran a nifer y rheolwyr  

Cofrestriad gyda’r NMC  2014 2015 

Wedi’u cofrestru gyda’r NMC ar hyn o bryd 25.3% 317 22% 279 

Wedi’u cofrestru’n flaenorol gyda’r NMC 4% 50 3.5% 44 

Cyfanswm  367  323 

 

O’r rheolwyr cartrefi gofal i oedolion a oedd yn gofrestredig ar 1 Mehefin 2015, roedd 22 y cant 

hefyd yn gofrestredig gyda’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Roedd hyn wedi gostwng 3.3 y cant ers 

2014. 
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Ffigwr 2 – Nifer y rheolwyr cofrestredig ym mhob awdurdod unedol yng Nghymru 

 

 
 

Nid yw’r map hwn yn adlewyrchu nifer y gwasanaethau ym mhob ardal. Dim ond y rheolwyr sy’n 

gweithio mewn cartref gofal i oedolion a gaiff eu cyfrif yn y tabl canlynol. Caiff y rheolwyr sy’n rheoli 

mwy nag un gwasanaeth eu cyfrif unwaith yn unig; fel arfer maent yn rheoli gwasanaethau yn yr un 

ardal. 
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Tabl 10 – Nifer y rheolwyr cofrestredig ym mhob awdurdod unedol yng Nghymru 

 

Ardal unedol Nifer y gwasanaethau Nifer y rheolwyr 

Caerdydd 92 108 

Sir Gaerfyrddin  91 102 

Abertawe 101 102 

Conwy 80 87 

Sir Ddinbych 68 70 

Rhondda Cynon Taf 59 69 

Sir Benfro 72 68 

Castell-nedd Port Talbot 46 64 

Gwynedd 53 62 

Caerffili 55 58 

Casnewydd 43 52 

Wrecsam 38 49 

Powys 41 44 

Bro Morgannwg 41 43 

Sir y Fflint 39 41 

Pen-y-bont ar Ogwr 34 35 

Ynys Môn 31 32 

Sir Fynwy 31 28 

Torfaen 24 28 

Ceredigion 26 27 

Blaenau Gwent 23 23 

Merthyr Tudful 22 21 

Y tu allan i Gymru 1 3 

Cyfanswm 1,111 1,216 

 

 

Roedd gan Sir Fynwy a Merthyr Tudful lai o reolwyr wedi’u cofrestru na gwasanaethau. Roedd yr 

awdurdodau unedol â nifer isel o wasanaethau a rheolwyr o’i gymharu â maint y boblogaeth yn 

cynnwys Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Pen-y-bont ar Ogwr, Sir y Fflint, Caerdydd, Wrecsam, a 

Blaenau Gwent. Y nifer uchaf o gartrefi gofal a rheolwyr o’i gymharu â phoblogaeth oedd yng 

Nghonwy a Sir Ddinbych. 
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4.5  Pa gymwysterau mae rheolwyr yn meddu arnynt? 

 

Ffigwr 3 – Cymwysterau y mae rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr ym mis 

Mehefin yn meddu arnynt 2015 

 

 
 

Mae’r holl reolwyr yn meddu ar gymhwyster a gymeradwyir ar gyfer cofrestru, naill ai’r cymhwyster 

gofynnol cyfredol neu gyfwerth, neu gymhwyster rhagflaenydd. Mae hyn yn cynnwys rheolwyr sy’n 

meddu ar gymhwyster tebyg ac sydd wedi cwblhau unedau neu fodiwlau er mwyn bodloni’r gofyniad 

i ymarfer yng Nghymru.  

Roedd y ganran sy’n meddu ar y cymhwyster gofynnol cyfredol, sef y Diploma Lefel 5 mewn 

Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl i 

Oedolion) Cymru, wedi cynyddu i 18 y cant, o 11 y cant yn 2014. Y gostyngiad mwyaf oedd o ran y 

rhai sy’n meddu ar y Dyfarniad i Reolwyr Cofrestredig, i 39 y cant o 43 y cant yn 2014. 
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Tabl 11 – Cymwysterau y mae rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr yn meddu 

arnynt ym mis Mehefin 2013,  2014 a 2015  
 

 Nifer y rheolwyr 

Cymhwyster 2013 2014 2015 

Dyfarniad i reolwyr cofrestredig 553 536 486 

LHCSCS Diploma Lefel 5 QCF (Rheolaeth Breswyl i 
Oedolion) 

61 131 229 

NVQ 4 Arweinyddiaeth a Rheoli’r Gwasanaeth Gofal 187 201 183 

NVQ 4 Rheolaeth 181 169 149 

NVQ 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) 130 129 120 

NVQ 4 Gofal 57 55 51 

NVQ 4 Rheolaeth ac NVQ 4 Gofal neu Iechyd a Gofal  
Cymdeithasol 

13 13 12 

Cymhwyster mewn Gwaith Cymdeithasol 19 13 9 

Cymhwyster cyfwerth arall 0 3 5 

Cymhwyster gofal cymdeithasol a chymhwyster rheoli 0 5 4 

Nyrs Lefel Gyntaf ynghyd â rheoli   0 0 2 

Cyfanswm 1,201 1,255 1,250 

 

Roedd y rheolwyr a gymhwysodd yn 2015 ac a ymunodd â’r Gofrestr (53) yn llai o ran nifer na nifer 

y rheolwyr a adawodd y Gofrestr (183). 

Roedd mwyafrif (91 y cant) y rhai a gymhwysodd yn y flwyddyn ddiwethaf yn gweithio yn y sector 

preifat (50 allan o 55). 

 
4.6 Beth yw’r proffil oedran a rhyw? 

 

Ffigwr 4 – Canran y rheolwr dros 60 oed, 2013 a 2015 
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Tabl 12 – Oedran cymharol rheolwyr ym mhob proffil, 2013 i 2015 
 

 Canran y rheolwyr 

Grŵp oedran 
 

2013 2014 2015 

51 - 60 35.6% 34.7% 35.7% 

Dros 60 11.2% 12.3% 13.0% 

 

Mae oedran cyfartalog rheolwyr wedi cynyddu’n flynyddol gan un flwyddyn ers 2013 o 48 i 50 ac 

mae’r ganran dros 50 oed wedi cynyddu ers 2013.  
 

Ffigwr 5 – Oedran a rhyw rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2015 
 

 
 

Tabl 13 – Oedran rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr bob blwyddyn ers 2013 
 

 Nifer y rheolwyr 

Grŵp oedran y rheolwyr  2013 2014 2015 

O dan 25 1 2 1 

25-30 45 46 40 

31-35 77 82 89 

36-40 102 99 105 

41-45 177 192 170 

46-50 237 245 236 

51-55 231 221 240 

56-60 196 214 206 

61-65 93 107 114 

Dros 65 42 47 49 

Cyfanswm 1,201 1,255 1,250 
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Tabl 14 – Canran rheolwyr cartrefi gofal i oedolion yn ddynion ac yn fenywod ar y Gofrestr 

ym mis Mehefin 2015 

 

 Canran y rheolwyr  

Blwyddyn proffil Menywod Dynion 

2015 81.9% 18.1% 

2014 81.3% 18.7% 

2013 82.3% 17.7% 

 

Mae’r gymhareb o ddynion i fenywod wedi newid ychydig yn unig dros y tair blynedd diwethaf.  

 

Ffigwr 6 – Oedran a rhyw rheolwyr a ymunodd â’r Gofrestr ers mis Mehefin 2014 
 
 

 

O’r 178 a ymunodd â’r Gofrestr ers mis Mehefin 2014, roedd 142 yn fenywod a 36 yn ddynion.  

Er bod ychwanegiadau i’r Gofrestr o bob grŵp oedran, gan gynnwys y rhai o dan 35, roedd hanner 

ohonynt (50.1 y cant) rhwng 46 a 60 oed. Mae hyn yn adlewyrchu’n rhannol y rheolwyr a oedd 

mewn swyddi fel rheolwyr eisoes cyn mis Mehefin 2014, ac felly wedi cofrestru’n hwyr.  
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4.7 Beth yw proffil amrywiaeth a’r iaith Gymraeg y rheolwyr? 

 

Cesglir data o ran cyfle cyfartal a data ynglŷn â’r iaith Gymraeg yn wirfoddol fel rhan o’r broses 

ymgeisio i fonitro bod y broses ymgeisio’n deg.  

 

Tabl 15 – Anabledd a ddatgenir ymhlith rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr   

 Canran y rheolwyr 

Anabledd 2014 2015 

Ie 1% 0.9% 

Na 99% 99.1% 

Cyfanswm a ymatebodd 77% 79.1% 

 
Y ganran a ddarparodd wybodaeth monitro oedd 79 y cant (77% yn 2014) ac, o’r rhain, datganodd 

ychydig o dan un y cant fod ganddynt anabledd (1 y cant yn 2014). 

 

 
Tabl 16 – Ethnigrwydd a ddatgenir ymhlith rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr 

 

Ethnigrwydd 
Canran y 
rheolwyr 

Croenwyn, Prydeinig Croenwyn, Cymreig Croenwyn, Gwyddelig Croenwyn 92.1 % 

Unrhyw gefndir croenwyn arall 1.7% 

Indiaidd 1.1% 

Unrhyw gefndir Asiaidd arall 0.7% 

Asiaidd neu Brydeinig Asiaidd Indiaidd 0.5% 

Croenddu neu Brydeinig Croenddu Affricanaidd <0.5% 

Unrhyw gefndir Croenddu <0.5% 

Asiaidd neu Brydeinig Asiaidd Pacistanaidd <0.5% 

Croenddu ac Asiaidd Cymysg <0.5% 

Ethnigrwydd Arall <0.5% 

Croenddu neu Brydeinig Croenddu Caribïaidd  <0.5% 

Croenwyn ac Affricanaidd Croenddu Cymysg <0.5% 

Croenwyn a Charibïaidd Croenddu Cymysg <0.5% 

Pacistanaidd <0.5% 

Unrhyw gefndir Tsieinïaidd arall <0.5% 

Unrhyw ethnigrwydd cymysg <0.5% 

Bangladeshaidd  <0.5% 

Affricanaidd Croenddu <0.5% 

Cyfanswm a ymatebodd 76.6% 
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O’r 76.6 y cant o reolwyr a ddarparodd wybodaeth am eu hethnigrwydd, disgrifiodd 92.1 y cant eu 

hunain yn Brydeinig Croenwyn, Croenwyn Cymreig neu Groenwyn Gwyddelig (91.1 y cant yn 2014). 

Disgrifiodd yr unigolion eraill a ddarparodd y wybodaeth hon eu hunain yn Indiaidd, Prydeinig 

Croenddu Affricanaidd, Asiaidd neu Brydeinig Asiaidd Pacistanaidd, Asiaidd neu Brydeinig Asiaidd 

Indiaidd, Croenddu neu Brydeinig Croenddu Caribïaidd, Pacistanaidd, Bangladeshaidd neu gefndir 

ethnig cymysg arall. Mae’n bosibl na fydd amrywiaeth y rheolwyr yn adlewyrchu amrywiaeth y 

boblogaeth mewn ardaloedd trefol mwy megis Caerdydd. 

 

Tabl 17 – Gallu yn y Gymraeg a ddatgenir ymhlith rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y 

Gofrestr ym mis Mehefin 2015 o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol  

 Canran y rheolwyr 

Lefel gallu yn y Gymraeg 2013 2014 2015 

Rhugl 10.5% 10.2% 10.4% 

Rhywfaint o Gymraeg 20.9% 22.6% 24.2% 

Dim Cymraeg 68.6% 67.2% 65.4% 

 

Canran y rheolwyr a ddarparodd wybodaeth am eu gallu yn y Gymraeg oedd 78.6 y cant yn 2015. 

O’r rhai a ymatebodd, roedd y nifer sy’n rhugl yn y Gymraeg wedi newid ychydig yn unig ond roedd 

y nifer yn datgan bod ganddynt rywfaint o Gymraeg wedi cynyddu a’r rhai nad oeddent yn siarad 

unrhyw Gymraeg o gwbl wedi gostwng.  
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Cyngor Gofal Cymru, 

South Gate House, 

Wood Street, 

Caerdydd CF10 1EW 

Ffôn: 0300 30 33 444 

Ffacs: (029) 2038 4764 

E-bost: info@ccwales.org.uk 

Gwefan: www.cgcymru.org.uk 

 

 

Twitter    @CareCouncil 

Facebook    Care Careers Wales 
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