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1 Cyflwyniad

1.1 Mae’r adroddiad hwn yn darparu proffil o reolwyr a gweithwyr gofal preswyl i blant a oedd yn gweithio

yng Nghymru ym mis Mehefin 2011. Mae’r data’n deillio o Gofrestr Cyngor Gofal Cymru o Weithwyr

Gofal Cymdeithasol (y Gofrestr). Yn ogystal, ystyrir symudiadau rheolwyr a gweithwyr sydd wedi ymuno

neu wedi gadael y rhan hon o’r Gofrestr rhwng mis Tachwedd 2007 a mis Mehefin 2011.

1.2 Cyflwynwyd y gofyniad gorfodol i gofrestru rheolwyr gofal preswyl i blant o 1 Tachwedd 2007. Mae’r

Cyngor Gofal wedi cyhoeddi proffil o’r rheolwyr a’r gweithwyr bob blwyddyn ers cyflwyno’r cofrestriad

gorfodol; dyma’r trydydd adroddiad proffil sy’n ei gwneud yn bosibl i ni gymharu’r proffiliau blynyddol a

gyhoeddwyd ers cyflwyno’r cofrestriad gorfodol.

1.3 Roedd y mwyafrif o reolwyr wedi adnewyddu eu cofrestriad erbyn mis Rhagfyr 2010. Mae’r broses

adnewyddu’n galluogi rheolwyr i weld a diweddaru’r data a gedwir ar y Gofrestr a chadarnhau eu

manylion cyflogaeth presennol. Cyflwynwyd cofrestru gorfodol ar gyfer gweithwyr gofal preswyl i blant

ar 1 Mawrth 2008. Felly, mae gweithwyr gofal preswyl i blant wrthi’n adnewyddu eu cofrestriad ar hyn

o bryd. Oherwydd y trosiant o weithwyr gofal preswyl i blant, mae’r broses adnewyddu i weithwyr

cofrestredig a cheisiadau ar gyfer gweithwyr newydd yn broses barhaus i’r Cyngor Gofal.

1.4 Mae’r adroddiad hwn yn darparu cyfrif ffeithiol o nodweddion y rhai sydd ar y Gofrestr ac er mwyn nodi

goblygiadau’r tueddiadau sy’n dod i’r amlwg, bydd y Cyngor Gofal yn eu trafod yn ffurfiol gydag

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), Llywodraeth Cymru a chyflogwyr.

Proffil Rheolwyr a Gweithwyr Gofal
Preswyl i Blant yng Nghymru 
Adroddiad o Gofrestr Cyngor Gofal Cymru o Weithwyr Gofal Cymdeithasol 2011
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2 Rheolwyr gofal preswyl i blant

2.1 Ar 1 Mehefin 2011 roedd 134 o unigolion cofrestredig wedi’u cyflogi fel rheolwyr gofal preswyl i blant.

Roedd pump hefyd o unigolion cofrestredig wedi cymhwyso’n rheolwyr ond nid oeddent wedi’u cyflogi

ym maes gofal preswyl i blant ar y dyddiad hwnnw. Yn y cyfnod ers ysgrifennu’r proffil diwethaf o’r

sector ym mis Rhagfyr 2009, mae 30 o reolwyr gofal preswyl i blant wedi gadael y Gofrestr ac mae 24 o

bobl wedi ymuno â’r rhan hon o’r Gofrestr.

2.2 Rhwng mis Rhagfyr 2008 a mis Mehefin 2011, cafwyd gostyngiad o 132 i 101 o bobl a oedd wedi’u

cofrestru fel rheolwyr cartref preswyl i blant. O’r 38 a oedd wedi’u cofrestru nad oeddent yn gweithio yn

y rôl hon ym mis Mehefin 2011, nid oedd pump ohonynt yn gweithio ym maes gofal preswyl i blant ar y

pryd, roedd 13 yn ddirprwy reolwyr neu’n rheolwyr cynorthwyol, roedd 19 mewn swyddi uwch reolwyr

eraill ym maes gofal preswyl i blant, ac roedd un yn weithiwr llanw. Mae Adroddiad Blynyddol

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) 2009-10 yn datgan bod 177 o

leoliadau gwasanaethau plant1 a bod 119 o’r rhain wedi’u rhestru gan AGGCC yn 2011 fel cartrefi plant.

Tabl 1 Niferoedd cymharol o reolwyr ers 2008

2.3 Ym mis Mehefin 2011, roedd 15 o reolwyr wedi’u cyflogi yn Lloegr ac yn cyflenwi dros dro mewn

cartrefi yng Nghymru.

2.4 Nid yw’r pum unigolyn cofrestredig sydd wedi cymhwyso’n rheolwyr ond nad ydynt yn gweithio ym

maes gofal preswyl i blant ar hyn o bryd wedi’u cynnwys yn y dadansoddiad ystadegol isod.

Dyddiad
y proffil 

Nifer 
wedi’u 
cofrestru

Mewn swydd 
rheolwr
cartref plant
ar adeg y
proffil

Nifer wedi’u cofrestru fel rheolwyr ond mewn
rolau heblaw i rheolwyr cartref preswyl i blant

Rhag 2008 146 132 14 dirprwy reolwr/rheolwr cynorthwyol

Rhag 2009 147 120 27 dirprwy reolwr/rheolwr cynorthwyol neu heb fod wedi’u
cyflogi ar hyn o bryd fel rheolwr cartref preswyl i blant

Rhag 2010 136 100 36 dirprwy reolwr/rheolwr cynorthwyol, swyddi uwch
reolwyr eraill neu heb fod wedi’u cyflogi ar hyn o bryd fel
rheolwr cartref preswyl i blant

Mehefin
2011

139 101 38 dirprwy reolwr/rheolwr cynorthwyol, swyddi uwch 
reolwyr eraill neu heb fod wedi’u cyflogi ar hyn o bryd 
fel rheolwr cartref preswyl i blant

1. Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd 2009-2010, t. 14
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3 Y Sectorau y mae rheolwyr gofal preswyl i blant yn gweithio ynddynt

3.1 Roedd y mwyafrif o reolwyr gofal preswyl i blant (66%) yn gweithio i ddarparwyr y sector preifat er bod

y sector gwirfoddol wedi profi cynnydd bach bob blwyddyn. Dangosir canran y rheolwyr a gyflogir ym

mhob sector isod.

Ffigur 1 Canran y rheolwyr gofal preswyl i blant a gyflogir ym mhob sector Mehefin 2011

3.2 Gwelwyd rhywfaint o newid yng nghanran y rheolwyr a gyflogir yn y tri sector sy’n darparu gofal

preswyl i blant yng Nghymru. Mae’r tabl isod yn dangos bod y sector gwirfoddol wedi gweld cynnydd

bob blwyddyn yn nifer y rheolwyr a gyflogir ganddo ond mae statws y sector preifat fel prif sector yn

parhau’n ddigyfnewid.

Tabl 2 Cymharu data sector Rhagfyr 2008, Rhagfyr 2009, Rhagfyr 2010, Mehefin 2011

Preifat 66%

Awdurdod Lleol 24%

Gwirfoddol 10%

2008 2009 2010 2011

Awdurdod Lleol 21.5% 26.4% 23% 24%

Gwirfoddol 6.3% 8.6% 9% 10%

Preifat 72.2% 65% 68% 66%
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4 Oedran a rhyw rheolwyr gofal preswyl i blant

4.1 Gwelwyd gostyngiad bach yn nifer y dynion sy’n gweithio fel rheolwyr gofal preswyl i blant ond roedd y

nifer yn parhau i fod yn gymesur â nifer y menywod. Ym mis Mehefin 2011, roedd 44 o ddynion a 90 o

fenywod wedi’u cofrestru fel rheolwyr, felly roedd y gymhareb 1:2 dynion i fenywod yn parhau’n

ddigyfnewid.

4.2 Nid yw’r proffil oedran a rhyw wedi newid llawer ers cyflwyno cofrestru ym maes gofal preswyl i blant

dair blynedd yn ôl. Ers y proffil cyntaf ym mis Rhagfyr 2008, gwelwyd gostyngiad bach ond cyson yn

nifer y rheolwyr o dan 36 oed o 20 i 15. Gwelwyd symudiad o’r grŵp oedran 36 i 40 i’r grŵp oedran 41

i 45 ond nid oedd llawer o newid yng nghyfanswm y rhai rhwng 26 a 45 oed.

Ffigur 2 Oedran a rhyw rheolwyr gofal preswyl i blant Mehefin 2011

5 Symudiad Rheolwyr rhwng swyddi ac i mewn ac allan o’r sector

5.1 Roedd nifer y rheolwyr a oedd wedi gadael rhan rheolwyr gofal preswyl i blant y Gofrestr yn debyg i

2009, ond oherwydd bod llai o reolwyr wedi ymuno â’r rhan hon o’r Gofrestr roedd nifer y rheolwyr

cofrestredig ym mis Mehefin 2011 wedi lleihau.

5.2 Ers cyflwyno’r cofrestriad gorfodol, nid oedd llawer o reolwyr wedi symud i Loegr i weithio a dim ond tri

a oedd wedi trosglwyddo o swydd rheolwr yn Lloegr i weithio fel rheolwr yng Nghymru. Ni cheir proses

o gofrestru rheolwyr neu weithwyr gofal preswyl i blant yn Lloegr. 
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5.3 Er bod 44% o reolwyr wedi bod yn eu swydd bresennol am fwy na 5 mlynedd, gwelwyd symudiadau

sylweddol yn ddiweddar i mewn i swyddi. O’r rheolwyr a gofrestrwyd ym mis Mehefin 2011, roedd 74

wedi dechrau yn eu swydd bresennol ers dechrau 2008. Y rheswm am hyn oedd bod unigolion yn symud

rhwng nifer o swyddi rheoli o fewn y sector a phobl yn llwyddo i ennill cymhwyster rheoli ac yn symud

i’r rhan hon o’r Gofrestr.

Ffigur 3 Y cyfnod y dechreuodd rheolwyr gofal preswyl i blant a oedd ar y Gofrestr ym mis Mehefin
2011 yn eu swydd bresennol

5.4 Yn ystod y cyfnod ers y proffil diwethaf, o fis Ionawr 2010 i fis Mehefin 2011, roedd 24 o bobl wedi

ymuno â’r rhan o’r Gofrestr ar gyfer rheolwyr gofal preswyl i blant ac roedd 30 o bobl wedi’i gadael. O’r

24 o reolwyr newydd, roedd dau wedi’u cofrestru o’r blaen ac wedi gwneud cais i adael y Gofrestr ond

wedi gwneud cais o’r newydd i ddychwelyd i’r Gofrestr. Roedd tri wedi bod yn gweithio yn Lloegr yn

flaenorol, roedd 13 a oedd wedi bod yn weithwyr gofal preswyl i blant wedi llwyddo i ennill cymhwyster

rheolwr neu wedi’u dyrchafu i swydd rheolwr, roedd dau wedi cofrestru’n hwyr fel rheolwyr ar ôl bod yn

y swydd cyn mis Ionawr 2010 ac roedd pedwar wedi dewis cofrestru oherwydd eu bod yn meddu ar y

cymhwyster gofynnol ac yn gweithio ym maes gofal preswyl i blant.

5.5 Roedd y 24 a oedd wedi ymuno â’r rhan hon o’r Gofrestr ers y proffil ym mis Rhagfyr 2009, wedi’u

dosbarthu ar draws y grwpiau oedran, gyda’r nifer fwyaf ohonynt yn y grŵp oedran 36 i 40, ac roedd un

rhan o dair o’r gweithwyr cofrestredig newydd yn ddynion.
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Ffigur 4 Oedran a rhyw rheolwyr a ymunodd â’r Gofrestr rhwng mis Ionawr 2009 a mis Mehefin 2011

5.6 Mae canran y rheolwyr sy’n gadael y rhan hon o’r Gofrestr bob blwyddyn rhwng 16% a 17%.

5.7 O’r 30 a adawodd y rhan hon o’r Gofrestr yn 2010-11, roedd un wedi’i wahardd gan Bwyllgor Ymddygiad

y Cyngor Gofal. Roedd pum rheolwr wedi symud i ran gweithwyr cymdeithasol cymwysedig y Gofrestr.

Roedd y rhai a adawodd ychydig yn hŷn na’r rhai a oedd wedi’u cofrestru fel rheolwyr, gyda dim ond dau

ohonynt o dan 36 oed ond 12 ohonynt dros 50 oed.

Ffigur 5 Oedran a rhyw rheolwyr a adawodd y Gofrestr rhwng mis Ionawr 2009 a mis Mehefin 2011
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6 Cymwysterau Rheolwyr 

6.1 Y cymhwyster mwyaf cyffredin o hyd oedd yr NVQ Rheolaeth. Roedd canran y rheolwyr gofal preswyl i

blant a oedd wedi cymhwyso fel gweithwyr cymdeithasol wedi gostwng ychydig o 9% yn 2007 i 6% yn

2011. Ym mis Mehefin 2011, dim ond tri rheolwr ar y Gofrestr oedd yn meddu ar NVQ mewn

Arweinyddiaeth a Rheolaeth a sefydlwyd fel y cymhwyster cyfredol yn 2008. 

Ffigur 6 Cymwysterau rheolwyr gofal preswyl i blant

7 Gweithwyr gofal preswyl i blant

7.1 Roedd 2,080 o weithwyr gofal preswyl i blant wedi’u cofrestru ym mis Mehefin 2011, 1,245 o fenywod

a 825 o ddynion. Mae hyn yn gynnydd sylweddol yn nifer y gweithwyr cofrestredig ers y proffil cyntaf

ym mis Rhagfyr 2008 (1,547). O’r 2,080 hyn, roedd 2013 wedi’u cyflogi ym maes gofal preswyl i blant ar

y pryd. Roedd y mwyafrif o’r 67 nad oeddent yn gyflogedig ar y pryd ym maes gofal preswyl i blant yn y

broses o adael y Gofrestr.

Tabl 3 Dangos y cynnydd yn nifer y gweithwyr cofrestredig gofal preswyl i blant ers mis 
Rhagfyr 2008

Cynnydd
blwyddyn ar
ôl blwyddyn 

Ddim yn gweithio
mewn Gofal Preswyl
i Blant ar hyn o bryd

Cyfeiriad gwaith yng
Nghymru 

Rhag 2008 1547 Ddim yn
berthnasol

Ddim yn berthnasol O’r 1008 sy’n parhau i fod ar y
Gofrestr, mae gan 919 gyfeiriad
gwaith yng Nghymru

Rhag 2009 1757 70 4% 1579 (10.1%)

Mehefin 2011 2080 57 3% 1836 (11.7%)

NVQ 4 Arweinyddiaeth a Rheolaeth 
ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol 3%

Cymhwyster Rheolaeth Arall 2%

Cymhwyster Gwaith Cymdeithasol 6%

NVQ 4 Gofal 20%

NVQ 4 Iechyd a
Gofal Cymdeithasol 17%

NVQ 4 Rheolwyr Gofal Preswyl 12%

NVQ 4 Rheolwyr Cofrestredig 3%

NVQ 4/5 Rheolaeth 34%

Cymhwyster Gofal Arall 3%
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7.2 Gwelwyd cynnydd blwyddyn ar ôl blwyddyn ond roedd y mwyafrif o’r achosion hyn yn gysylltiedig â

gweithwyr mewn swyddi yn cynnwys shifftiau nos a swyddi rhan-amser, a darparwyr sydd â chyfeiriad

gwaith yn Lloegr ac sy’n gofyn i’w staff gyflenwi dros dro neu weithio yn eu cartrefi yng Nghymru. Nid

yw canran y gweithwyr sydd wedi’u cofrestru ond nad ydynt yn gweithio ym maes gofal preswyl i blant

ar hyn o bryd wedi newid llawer. 

7.3 Roedd gweithwyr gofal preswyl i blant wedi’u cyflogi yn y sectorau preifat, gwirfoddol ac awdurdod

lleol. Hefyd, gwelwyd cynnydd bach flwyddyn ar ôl blwyddyn ers 2008 yn nifer y gweithwyr sydd wedi’u

cyflogi drwy asiantaeth gyflogi, sef 2.7% ar hyn o bryd. Mae’r ffigur isod yn dangos canran y gweithwyr

gofal preswyl i blant a gyflogir ym mhob sector. Pan fydd gan berson fwy nac un cyflogwr, mae’r

dadansoddiad hwn yn dangos eu prif rôl. Nid yw’r ffigur yn cynnwys y 3% o’r cyfanswm a oedd wedi’u

cofrestru ond nad oeddent yn gweithio ym maes gofal preswyl i blant ar y pryd.

Ffigur 7 Canran y gweithwyr gofal preswyl i blant a gyflogir ym mhob sector Mehefin 2011

7.4 Roedd dosbarthiad y gweithwyr ar draws y sectorau wedi newid ers mis Rhagfyr 2009. Ym mis Mehefin

2011 y sector preifat oedd y sector mwyaf o hyd, ac roedd wedi cynyddu 5%, roedd awdurdodau lleol

wedi lleihau 9% ac roedd y sector lleiaf, sef y sector gwirfoddol, hefyd wedi gweld cynnydd o 2%.

Roedd y gymhareb uchaf gweithwyr i reolwyr ym mis Mehefin 2011 yn y sector preifat, sef 1:13 a’r isaf

yn y sector awdurdod lleol, sef 1:17. 

8 Oedran a rhyw gweithwyr gofal preswyl i blant

8.1 Roedd y gymhareb dynion i fenywod yn parhau'r un fath â’r blynyddoedd blaenorol i raddau helaeth, sef 2:3.

8.2 Gwelwyd y cynnydd mwyaf yn nifer y gweithwyr ym mhob grŵp oedran o dan 36 oed. Roedd y nifer

uchaf o weithwyr yn y grŵp oedran 25-30, ond roedd 69% dros 30 oed a 54% dros 35 oed. Roedd y

163 o weithwyr preswyl dros 55 oed yn cynrychioli 8% o’r rhai a oedd wedi cofrestru.

Preifat 59%

Awdurdod Lleol 27%

Gwirfoddol 11%

Asiantaeth Gyflogi 3%
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Ffigur 8 Oedran a rhyw gweithwyr gofal preswyl i blant Mehefin 2011

8.3 Mae unigolion cofrestredig ychwanegol sydd wedi ymuno ers 2008 yn dod o bob grŵp oedran

gweithwyr gofal preswyl i blant. Gwelwyd y cynnydd net mwyaf o 140 o weithwyr yn y grŵp oedran 25-

30. Fodd bynnag, bu i nifer fawr o weithwyr o dan 36 oed ymuno â’r Gofrestr a’i gadael, gyda nifer is o

lawer o weithwyr dros 40 oed yn symud swyddi. Trafodir hyn ymhellach yn Adran 11.

Ffigur 9 Proffil oedran a rhyw cymharol gweithwyr gofal preswyl i blant Rhagfyr 2009 a 
Mehefin 2011
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9 Gweithwyr gofal preswyl i blant – hyd eu cyfnod yn y swydd

9.1 Roedd tua un rhan o dair o weithwyr gofal preswyl i blant (30%) wedi bod yn eu swydd bresennol am

bum mlynedd neu fwy. Fodd bynnag, roedd nifer sylweddol o weithwyr gofal preswyl i blant wedi

symud swyddi ac roedd 532 (26%) wedi dechrau yn eu swydd bresennol ers mis Ionawr 2010.

9.2 Yn ogystal, roedd 13 o weithwyr wedi llwyddo i ennill y cymhwyster i symud i ran rheolwyr y Gofrestr.

9.3 Mae’r ffigur isod yn dangos y cyfnod y dechreuodd gweithwyr gofal preswyl i blant yn eu swydd

bresennol; nid yw’r unigolion cofrestredig hynny nad ydynt yn gweithio ym maes gofal preswyl i blant ar

hyn o bryd yn cael eu cynrychioli. 

Ffigur 10 Y cyfnod y dechreuodd gweithwyr gofal preswyl i blant yn eu swydd bresennol
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Cymwysterau gweithwyr gofal preswyl i blant

10.1 Mae’n rhaid i weithwyr gofal preswyl i blant wneud cais i gofrestru o fewn chwe mis ar ôl dechrau

mewn swydd ac unwaith y byddant wedi cwblhau’r canlyniadau yn y Fframwaith Sefydlu Gofal

Cymdeithasol. Yna byddant yn cael eu cofrestru gyda gofyniad hyfforddiant, i gwblhau’r cymhwyster

gofynnol ar gyfer gweithio ym maes gofal preswyl i blant cyn adnewyddu eu cofrestriad am y tro cyntaf.

Mae’n rhaid adnewyddu cofrestriad bob tair blynedd. Pan gyflwynwyd cofrestriad gorfodol yn 2008,

cafodd pob gweithiwr gofal preswyl i blant nad oeddent wedi cwblhau’r cymhwyster gofynnol eu

cofrestru gyda’r gofyniad hyfforddiant hwn. Er mwyn cydymffurfio â Rheoliadau cartrefi plant2, roedd yn

rhaid i bawb a oedd yn gweithio mewn swydd gofal preswyl i blant cyn 1 Gorffennaf 2007 gymhwyso

erbyn 1 Gorffennaf 2010.

10.2 Cynyddu nifer y gweithwyr gofal preswyl i blant cymwysedig sy’n gweithio yn y sector oedd un o

nodau’r cofrestriad gorfodol. Mae’r Gofrestr wedi’i gwneud yn bosibl i nodi nifer y gweithwyr sydd wedi

cymhwyso a monitro’r cynnydd yn y nifer hyn. Yn 2008, roedd 50% o weithwyr gofal preswyl i blant yn

meddu ar gymhwyster gofynnol ac roedd 50% wedi cofrestru ar ôl cwblhau eu Fframwaith Sefydlu. Ym

mis Mehefin 2011, roedd canran y gweithwyr gofal preswyl i blant cymwysedig wedi cynyddu i 53%.

Roedd y cynnydd yng nghanran y gweithwyr cymwysedig wedi’i gyfyngu gan y trosiant staff a’r nifer

fawr o weithwyr gofal preswyl i blant newydd, gyda’r mwyafrif ohonynt heb gymhwyso eto. Trafodir

trosiant gweithwyr mewn mwy o fanylder yn Adran 11 drosodd.

10.3 Er nad yw’r ganran wedi cynyddu’n sylweddol, mae nifer y gweithwyr cymwysedig wedi cynyddu. Yn

2008, roedd 762 o weithwyr yn meddu ar y cymhwyster gofynnol o leiaf. Ym mis Mehefin 2011, roedd

1103 o weithwyr cofrestredig wedi hysbysu’r Cyngor Gofal eu bod wedi cymhwyso. Mae hyn yn golygu

bod 346 yn fwy o weithwyr gofal preswyl i blant cymwysedig yn gweithio yng Nghymru ym mis Mehefin

2011 o gymharu â mis Rhagfyr 2008. Dylai’r nifer hwn barhau i gynyddu yn ystod 2011, wrth i fwy o

weithwyr gofal preswyl i blant a gofrestrodd am y tro cyntaf yn 2008 hysbysu’r Cyngor Gofal, pan

fyddant yn gwneud cais i adnewyddu eu cofrestriad, eu bod wedi cymhwyso.

10.4 Pan fydd gweithiwr preswyl i blant heb gwblhau eu cymhwyster erbyn y dyddiad adnewyddu, ond eu bod

yn dymuno parhau i weithio yn y sector hwn, mae cyfle i wneud cais i AGGCC, sy’n rheoleiddio cartrefi

plant yng Nghymru, am estyniad amser i gwblhau’r dyfarniad. Pan ganiateir estyniad, gellir caniatáu i’r

cofrestriad gael ei adnewyddu gydag amod i gymhwyso erbyn dyddiad penodol y cytunwyd arno. Hyd at fis

Mehefin 2011 cafwyd 12 o achosion yn y categori hwn ac mae tri achos pellach yn mynd rhagddynt.
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10.5 Mae Ffigur 11 yn dangos y cymwysterau gwahanol mae gweithwyr gofal preswyl i blant yn meddu

arnynt. At ddibenion cofrestru, bydd ond yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth eu bod yn meddu

ar y gofyniad gofynnol neu ofyniad uwch. Nid yw’r siart yn adlewyrchu unrhyw gymwysterau eraill y

gallent feddu arnynt y tu allan i’r gofyniad ond mae rhai rheolwyr yn meddu ar fwy nag un cymhwyster

gofynnol. NVQ 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol oedd y cymhwyster gofynnol cyn cyflwyno’r Fframwaith

Cymwysterau ym mis Ionawr 2011. Y cymhwyster gofynnol presennol yw QCF Lefel 3 Diploma mewn

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon ond mae’r cymwysterau

blaenorol a restrir yn Ffigur 11 yn parhau i gael eu derbyn ar gyfer cofrestru.

Ffigur 11 Cymwysterau gweithwyr gofal preswyl i blant

Trosiant gweithwyr gofal preswyl i blant

11.1 Ers y proffil cyntaf ym mis Rhagfyr 2008, o’r 1547 o weithwyr gofal preswyl i blant a oedd wedi’u

cofrestru ar y dyddiad hwnnw, nid oedd 506 bellach wedi’u cofrestru ym Mehefin 2011. Roedd 23 o

weithwyr eraill wedi newid y sector yr oeddent yn gweithio ynddo ac wedi symud i ran arall o’r Gofrestr.

Mae’r trosiant blynyddol cyfartalog hwn o 13% sy’n gadael y Gofrestr bob blwyddyn yn cynrychioli

trosiant o dros un rhan o dair mewn tair blynedd.

11.2 Fodd bynnag, oherwydd y niferoedd sylweddol sy’n gwneud cais i ymuno â’r Gofrestr, cafwyd cynnydd

net cyffredinol. Ers y proffil diwethaf ym mis Rhagfyr 2009, roedd 761 o weithwyr gofal preswyl i blant

wedi ymuno â’r Gofrestr gan ddarparu cynnydd net o 323, sef twf o 15.5%.

11.3 Roedd nifer fach o bobl (naw) wedi dychwelyd i’r Gofrestr ar ôl cael eu diarddel am beidio â thalu’r ffi

flynyddol.
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11.4 Roedd y nifer fwyaf o weithwyr gofal preswyl i blant a oedd newydd gofrestru rhwng 25 a 30 oed. Yn y

grwpiau oedran dros 30 oed, roedd mwy o ddynion na menywod wedi ymuno â’r Gofrestr. Ceir y trosiant

uchaf yn y grŵp oedran o dan 25 ond roedd mwy o weithwyr newydd o dan 25 wedi’u recriwtio (143)

nag oedd wedi gadael (40). Roedd dros hanner y gweithwyr a oedd yn cofrestru am y tro cyntaf (47%) o

dan 31 ac roedd y nifer (355) fwy na dwywaith y nifer o dan 31 a oedd wedi gadael y Gofrestr (141).

11.5 Dangosir proffil oedran a rhyw y gweithwyr gofal preswyl i blant ym mis Mehefin 2011 a oedd yn

newydd i’r Gofrestr ers mis Ionawr 2010 yn Ffigur 12.

Ffigur 12 Oedran a rhyw gweithwyr gofal preswyl i blant a oedd yn newydd i’r Gofrestr ers 
1 Ionawr 2010

11.6 O’r gweithwyr gofal preswyl i blant sy’n newydd i’r Gofrestr ers mis Ionawr 2010, roedd 20% ohonynt

eisoes yn gymwys. Dylai’r 80% o weithwyr cofrestredig sydd wedi cwblhau eu cyfnod Sefydlu (603) fod

yn ymgymryd â chymhwyster gofal preswyl i blant sy’n seiliedig ar gymhwysedd, sy’n cael ei asesu yn y

gweithle a bydd ganddynt hyd at dair blynedd o’u dyddiad cofrestru i’w gwblhau.

Ffigur 13 Cymwysterau gweithwyr gofal preswyl i blant sy’n newydd i’r Gofrestr ers mis Ionawr 2010 
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11.7 O’r 1,757 o weithwyr gofal preswyl i blant a oedd ar y Gofrestr ym mis Rhagfyr 2009, nid oedd 21%

ohonynt bellach yn gweithio fel gweithwyr gofal preswyl i blant ac, ar wahân i’r 13 a oedd wedi’u

cofrestru fel rheolwyr, nid oeddent bellach ar y Gofrestr.

11.8 Rhwng mis Mai 2010 a mis Mehefin 2011, roedd tri gwaharddiad dros dro wedi’u rhoi i weithwyr gofal

preswyl i blant, roedd dau wedi’u gwahardd ac roedd enwau pump ohonynt wedi’u tynnu oddi ar y

Gofrestr gan Bwyllgor Ymddygiad y Cyngor Gofal.

11.9 Roedd ychydig dros hanner (52.2%) y rhai a oedd wedi gadael rhan gofal preswyl i blant y Gofrestr ers

mis Ionawr 2010 yn 35 oed neu’n iau. Dim ond 3.6% ohonynt a oedd dros 60 oed. Fodd bynnag, roedd

llawer mwy o bobl o dan 31 oed a oedd yn newydd i’r Gofrestr oherwydd roedd 141 wedi gadael a 355

wedi ymuno â’r Gofrestr.

Ffigur 14 Oedran a rhyw gweithwyr a oedd wedi gadael rhan gofal preswyl i blant y Gofrestr rhwng
mis Ionawr 2010 a mis Mehefin 2011

11.10 Er nad oedd 61% o’r rhai a adawodd y Gofrestr wedi cymhwyso eto, mae hyn yn golygu bod nifer
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brofiadol yng Nghymru i weithio yn y sector hwn ond nid oes tystiolaeth ar gael hyd yma bod y bobl hyn

yn ail-ymgeisio i ymuno â’r Gofrestr.

11.11 Er bod cyrraedd y cam adnewyddu wedi golygu bod rhai pobl nad oeddent wedi cyflawni’r cymhwyster

wedi’u tynnu oddi ar y Gofrestr ar yr adeg yma, ychydig iawn o weithwyr gofal preswyl i blant a

ddywedodd mai methu llwyddo i ennill y cymhwyster oedd eu rheswm dros beidio ag adnewyddu eu

cofrestriad. 
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11.12 Yn yr un cyfnod, o’r gweithwyr gofal preswyl i blant a adawodd y Gofrestr, roedd gan lai nac 1%

gyfeiriad gwaith cyfredol y tu allan i Gymru.

11.13 Rhwng 11 Mehefin 2010 a 31 Mai 2011, symudodd pum unigolyn o waith ym maes gofal preswyl i

blant i Ran 1 y Gofrestr sydd ar gyfer y rhai â chymhwyster gwaith cymdeithasol.

Amrywiaeth 

12.1 Cesglir data cyfle cyfartal i fonitro bod y broses gofrestru yn deg. Mae darparu’r data monitro hwn yn rhan

wirfoddol o’r broses gwneud cais. O’r rheolwyr cofrestredig, bu i 49% ohonynt ddarparu’r wybodaeth hon.

Dywedodd 100% o’r rhai a ymatebodd nad oedd ganddynt anabledd. O’r rhai a ddarparodd y wybodaeth,

roedd 95.5% yn disgrifio eu hunain yn wyn Prydeinig, gwyn Cymreig neu wyn Gwyddelig. Roedd yr

unigolion eraill a ddarparodd y wybodaeth hon yn disgrifio eu hunain yn ddu Caribïaidd neu o gefndir

ethnig cymysg arall.

12.2 O’r gweithwyr cofrestredig, bu i 69% ohonynt ddarparu’r wybodaeth hon. O’r rhai a ymatebodd,

dywedodd 1% bod ganddynt anabledd. O’r rhai a ddarparodd y wybodaeth hon, roedd 95% yn disgrifio

eu hunain yn wyn Prydeinig, gwyn Cymreig neu wyn Gwyddelig. Roedd yr unigolion eraill a ddarparodd

y wybodaeth hon wedi’u dosbarthu ar draws y grwpiau ethnig eraill.

12.3 O’r rheolwyr a ddarparodd y wybodaeth ynglŷn â’u gallu o ran yr iaith Gymraeg (47%), roedd 12%

ohonynt yn disgrifio eu hunain fel siaradwyr Cymraeg rhugl, nid oedd 77% yn siarad Cymraeg o gwbl.

Ni chwblhawyd unrhyw ffurflenni cais yn Gymraeg a dim ond 1.4% a ofynnodd am ohebiaeth drwy

gyfrwng y Gymraeg.

12.4 O’r gweithwyr a ddarparodd y wybodaeth hon (68%), roedd 9% ohonynt yn disgrifio eu hunain yn

siaradwyr Cymraeg rhugl, dywedodd 70% nad oeddent yn siarad Cymraeg o gwbl. Roedd llai nag 1%

wedi cwblhau’r ffurflen gais i Gofrestru yn Gymraeg a dywedodd 1.5% y byddai’n well ganddynt

dderbyn gohebiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

12.5 Mae pob unigolyn cofrestredig yn gallu cael mynediad i’r data personol a gedwir amdanynt gan y

Cyngor Gofal drwy borth electronig y rhyngrwyd. Mae’r defnydd a wneir o’r gwasanaeth hwn yn

cynyddu’n araf ac ym mis Mehefin 2011, roedd gan 11.3% o’r rheolwyr cofrestredig a 3.7% o’r

gweithwyr cofrestredig gyfrif porth gweithredol.
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Crynodeb

13.1 Mae’r proffil yn dangos swm sylweddol o symudiadau gyda rheolwyr a gweithwyr yn gadael ac yn

ymuno â’r rhan hon o’r Gofrestr ac yn newid swyddi. Oherwydd bod llai o reolwyr wedi ymuno â’r

Gofrestr ers mis Ionawr 2010, roedd nifer y rheolwyr gofal preswyl i blant ym mis Mehefin 2011 wedi

lleihau ar y cyfan. Roedd y rheolwyr a ymunodd â’r rhan hon o’r Gofrestr yn y cyfnod hwn yn cwmpasu’r

grwpiau oedran. Mae statws y sector preifat fel y prif gyflogwr yn parhau’n ddigyfnewid.

13.2 Roedd llai o unigolion cofrestredig yn ymarfer fel rheolwr cartref plant ar hyn o bryd. Roedd y gronfa o

bobl sydd wedi’u cofrestru ac sy’n gymwysedig i wneud hyn ond sydd mewn swydd wahanol ar hyn o

bryd, wedi cynyddu ym mis Mehefin 2011. Gallai nifer y staff cymwysedig a phrofiadol sy’n gadael rôl

rheolwr gofal preswyl i blant beri pryder.

13.3 Mae pob rheolwr gofal preswyl i blant wedi’u cymhwyso i’r safon ofynnol o leiaf i weithio yng

Nghymru, o ran rheoli mewn lleoliad gofal plant a gofalu am blant a phobl ifanc.

13.4 Adlewyrchir profiad gwaith y rheolwyr gan y ffaith bod yn agos at hanner y rheolwyr wedi bod yn eu

swydd bresennol am fwy na phum mlynedd.

13.5 Bu cynnydd net yn nifer y gweithwyr gofal preswyl i blant sydd ar y Gofrestr bob blwyddyn ers 2008.

Roedd trosiant y staff yn uchel, yn arbennig ymhlith gweithwyr iau anghymwys ond roedd nifer y

gweithwyr o’r grŵp oedran hwn sy’n cael ei recriwtio yn llawer uwch na’r nifer sy’n gadael. Roedd yn

agos at hanner y gweithwyr hyn a oedd yn cofrestru am y tro cyntaf o dan 31 oed ac roedd dwy ran o

dair ohonynt yn fenywod. Yn y grwpiau oedran dros 30 oed roedd mwy o ddynion na menywod yn

ymuno â’r Gofrestr.

13.6 Mae nifer o’r gweithwyr sy’n cofrestru am y tro cyntaf yn gwneud hynny ar ôl cwblhau’r Fframwaith

Sefydlu ac mae’n ofyniad cofrestru eu bod yn gymwysedig.

13.7 Er bod dros un rhan o dair o’r rhai sy’n gadael y rhan hon o’r Gofrestr yn weithwyr gofal preswyl i blant

cymwysedig, cafwyd cynnydd net rhwng mis Rhagfyr 2008 a mis Mehefin 2011 yn nifer y gweithwyr

cymwysedig yng Nghymru ac roedd canran y gweithwyr cofrestredig a oedd yn gymwysedig wedi

cynyddu ym mis Mehefin 2011 i 53%. Ymddengys nad yw’r gofyniad hwn i fod wedi cymhwyso erbyn y

dyddiad adnewyddu cyntaf yn rheswm dros y trosiant staff uchel.
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13.8 Yng Nghymru yn 2011, ar ôl cyflwyno cofrestriad gofynnol a’r gofyniad cofrestru i sicrhau cymhwyster

cyn adnewyddu, mae gweithwyr gofal preswyl i blant yn llawer mwy tebygol o fod yn gymwysedig neu

eu bod yn ymgymryd â chymhwyster o gymharu â’r sefyllfa yn 2007 cyn i’r cofrestriad fod yn orfodol.

Fodd bynnag, mae yna lawer o ffordd i fynd cyn y bydd gennym weithlu ble mae pawb wedi cymhwyso.


