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1 Cyflwyniad  

Caiff proffil gweithwyr cymdeithasol cymwysedig yng Nghymru ei gyhoeddi’n flynyddol gan 

Gyngor Gofal Cymru (y Cyngor Gofal). Dyma’r chweched adroddiad blynyddol ac mae’n seiliedig 

ar y data a ddarparwyd gan ymgeiswyr i gofrestru â chymhwyster gwaith cymdeithasol ac i gynnal 

eu cofrestriad.  

Mae’r adroddiad yn proffilio’r 6,063 o unigolion â chymhwyster gwaith cymdeithasol ar y Gofrestr 

ar 1 Mehefin 2016 ac mae’r dadansoddiad yn cynnwys data am bobl sy’n ymuno â’r Gofrestr ac 

yn ei gadael y Gofrestr rhwng 1 Mehefin 2015 a 31 Mai 2016. Dadansoddwyd y myfyrwyr gwaith 

cymdeithasol yn eu blwyddyn olaf yn ystod y cyfnod hwn, i amlygu’r nifer a wnaeth basio a 

chofrestru i ymarfer yng Nghymru, eu nodweddion a’u canlyniadau cyflogaeth ar ddyddiad yr 

adroddiad.  

2 Crynodeb 

Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru yn sefydlog. Roedd cynnydd bach o 87 ers y 

llynedd, ac mae wedi dilyn yr un duedd ers 2012, er dyma’r cynnydd net uchaf ers y dyddiad 

hwnnw. Trosiant y gweithwyr cymdeithasol yn gadael y Gofrestr oedd 5.5 y cant, sy’n ostyngiad 

o’i gymharu â’r dwy flynedd ddiwethaf. 

Mae’r mwyafrif o weithwyr cymdeithasol yn gweithio i wasanaethau cymdeithasol awdurdodau 

lleol, ac mae gan dros dri chwarter o’r unigolion hyn faich achosion gwaith cymdeithasol. Mae 

cynnydd parhaus yn nifer y gweithwyr cymdeithasol (ar draws bob sector) mewn swydd ers mwy 

na 10 mlynedd.  

Cymhwysodd bron pob un o’r myfyrwyr gwaith cymdeithasol a oedd yn eu blwyddyn olaf yn 

astudio gradd mewn gwaith cymdeithasol yng Nghymru (246 o 251). Cofrestrodd 94 y cant o’r 

gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso hyn gyda’r Cyngor Gofal erbyn 1 Mehefin, ac roedd 

72.8 y cant ohonynt wedi ennill swydd ym maes gofal cymdeithasol o fewn blwyddyn, sy’n 

ostyngiad o 12.9 y cant o’i gymharu â’r llynedd. Roedd gan dros draean o’r gweithwyr 

cymdeithasol newydd gymhwyso swydd ym maes gofal cymdeithasol adeg cymhwyso.  

Mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod llai o swyddi gwag ar gael a bod cyflogwyr yn ei 

chael hi’n haws recriwtio yn sgil mwy o gystadleuaeth ar gyfer swyddi ym maes gwaith 

cymdeithasol. 

O’r gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yng Nghymru, ni wnaeth 14 ohonynt gofrestru 

gyda’r Cyngor Gofal, ond cymhwysodd 18 myfyriwr o brifysgolion yn Lloegr a’r Alban, a 

chofrestru gyda’r Cyngor Gofal. Mae’n werth nodi bod nifer y gweithwyr cymdeithasol a 

gymhwysodd y tu allan i’r DU ac a gofrestrodd gyda’r Cyngor Gofal wedi bron dyblu eleni (24 o’i 

gymharu ag 13). 

Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol dros 60 oed yn parhau i gynyddu, ond mae’r oedran 

cyfartalog yn parhau’n sefydlog ar 46 oed. Mae cymhareb gweithwyr cymdeithasol oddeutu un 

dyn i pedair menyw. 
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Caiff ffigurau ar gyfer fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus ar gyfer Gweithwyr 

Cymdeithasol Cymwysedig yng Nghymru (CPEL) eu casglu ym mis Hydref 2016.  Fodd bynnag, 

mae’r data diweddaraf yn dangos bod 493 o weithwyr cymdeithasol wedi cofrestru ar gyfer y 

Rhaglen Gadarnhau, rhan gyntaf y fframwaith, ac mae 329 o weithwyr wedi pasio ers 2015, 197 

ohonynt yn y flwyddyn hyd at Awst 2015. 

3 Tueddiadau a phwyntiau allweddol gweithiwr cymdeithasol ar 1 

Mehefin 2016 

 Roedd 6,063 o unigolion â chymhwyster gwaith cymdeithasol ar y Gofrestr ar 1 Mehefin 
2016. Roedd hyn yn gynnydd o 87 unigolyn ers y proffil diwethaf. Roedd 91.8 y cant o’r 
unigolion hyn yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol. 

 Ymunodd mwy o weithwyr cymdeithasol â’r Gofrestr nag a adawodd, cynnydd net o 1.5 y 
cant. Trosiant y gweithwyr cymdeithasol yn gadael y Gofrestr oedd 5.5 y cant (6.5 y cant 
yn 2015). 

 O’r 91.8 y cant a oedd yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol, roedd 76.4 y cant (4,148) 
ohonynt yn gweithio i wasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, 6.5 y cant ohonynt yn 
gweithio yn y trydydd sector, a 4.6 y cant ohonynt yn y sector preifat.  

 Roedd dros chwarter (29.8 y cant) o’r unigolion cofrestredig hynny wedi newid swydd o 
fewn y sector yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, a oedd wedi gostwng o 32.9 y cant yn 
2015 

 Cymhwysodd 98 y cant o’r myfyrwyr a oedd ym mlwyddyn olaf eu hastudiaethau gwaith 
cymdeithasol yng Nghymru, a chofrestrodd 94.3 y cant o’r rheiny a gymhwysodd yng 
Nghymru i weithio yng Nghymru. 

 Oedran cyfartalog yr holl weithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr oedd 46 oed. Mae hyn yn 
cymharu ag oedran cyfartalog o 34 oed ar gyfer gweithwyr cymdeithasol newydd 
gymhwyso. 

 Fe wnaeth dros 57.6 y cant (o’i gymharu â 69 y cant yn 2015) o weithwyr cymdeithasol 
newydd gymhwyso ennill swydd fel gweithiwr cymdeithasol â baich achosion yng 
Nghymru, erbyn 1 Mehefin. 

 Erbyn 1 Mehefin 2016, roedd 132 o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso a 
chofrestredig wedi cwblhau rhaglen gadarnhau CPEL yn y cyfnod rhwng 2015 a 2016, â 
chanlyniadau pellach i’w derbyn o hyd.  

 Fe wnaeth nifer yr unigolion a gymhwysodd y tu allan i’r DU ac a gofrestrodd yng Nghymru 
eleni ddyblu o’i gymharu â 2015. 

 Disgrifiodd 95.1 y cant o’r gweithwyr cymdeithasol eu hunain yn Wyn. 

 Dywedodd 35.4 y cant ohonynt fod ganddynt ychydig o allu neu ruglder yn y Gymraeg. 

 

 



                                              5                                         Yn ôl i’r Cynnwys

4 Beth mae’r Cyngor Gofal yn ei wneud 

Mae’r Cyngor Gofal yn parhau i ddatblygu gweithredu fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol 
Parhaus (CPEL) ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru. Mae holl Raglenni CPEL (y Rhaglen 
Gadarnhau ar gyfer gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso, y Rhaglen Ymarfer Profiadol 
mewn Gwaith Cymdeithasol, y Rhaglen Uwch Ymarfer mewn Gwaith Cymdeithasol a’r Rhaglen 
Gwaith Cymdeithasol Ymgynghorol) ar gael erbyn hyn. Er mai cyflogwyr sy’n ariannu’r Rhaglen 
Gadarnhau, mae’r Cyngor Gofal yn ariannu 100 o leoedd ar raglenni CPEL eraill. Caiff y rhain eu 

darparu gan Brifysgol Caerdydd, mewn cynghrair â Phrifysgolion Bangor, Glyndŵr ac Abertawe. 
 
Mae’r Cyngor Gofal wedi comisiynu gwerthusiad 5 mlynedd o fframwaith CPEL. Mae’r 
gwerthusiad yn canolbwyntio’n benodol ar effaith rhaglenni CPEL ar ymarfer gwaith 
cymdeithasol. Cyhoeddir adroddiad gwerthuso’r ail flwyddyn yn yr hydref 2016. 
 
Mae’r Cyngor Gofal yn parhau i gynorthwyo gweithwyr cymdeithasol trwy gyhoeddi arweiniad 
ymarfer. Yn 2016, cyhoeddwyd ‘Gweithredu mewn ffordd agored a gonest pan fydd pethau’n 
mynd o le: gonestrwydd a dyletswydd broffesiynol’ 1. Hefyd, hysbysir gweithwyr cymdeithasol am 
arweiniad y Swyddfa Gartref ar y ddyletswydd statudol newydd i adrodd achosion o anffurfio 
organau cenhedlu benywod. 
 
Rhwng 2015 a 2017, y Cyngor Gofal, wrth weithio gyda phartneriaid, sy’n arwain ar y cynllun 
hyfforddi cenedlaethol ar gyfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae’r 
cynllun yn cynnwys modiwlau craidd ac arbenigol sy’n berthnasol i weithwyr cymdeithasol. Mae 
mwy o wybodaeth ar gael ar y hyb gwybodaeth a dysgu deddfwriaeth gofal cymdeithasol yng 
Nghymru. 
 

5 Data a Dadansoddi 

5.1 Nifer y gweithwyr cymdeithasol sydd wedi cofrestru 

Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr wedi cynyddu i 6,063, cynnydd net o 87. Mae’r 

cynnydd yn dilyn y duedd ers 2012.  

Tabl 1 – Categori gwaith gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio ym maes gofal 
cymdeithasol 
 

Math o waith Cyfanswm 

Wedi’u cyflogi ym maes gofal cymdeithasol 5074 

Hunangyflogedig ym maes gofal cymdeithasol 282 

Wedi’u cyflogi ym maes gofal cymdeithasol gan asiantaeth 191 

Ar secondiad ym maes gofal cymdeithasol 17 

Y cyfanswm sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol 5564 

 

                                                           
1
 ‘Gweithredu mewn ffordd agored a gonest pan fydd pethau’n mynd o le: gonestrwydd a dyletswydd 

broffesiynol’ http://www.ccwales.org.uk/edrms/157657/ 

http://www.cgcymru.org.uk/hyb-deall-y-ddeddf/?force=2
http://www.cgcymru.org.uk/hyb-deall-y-ddeddf/?force=2
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Roedd 91.8 y cant o’r gweithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr (5,564 o weithwyr cymdeithasol) yn 
gweithio ym maes gofal cymdeithasol ar y pryd.  O’r rhain, roedd 5.1 y cant (282) ohonynt yn 
hunangyflogedig a 3.4 y cant (191) ohonynt wedi cael eu cyflogi gan asiantaeth. Mae’r ystadegau 
hyn wedi newid ychydig ers 2004. 
 
Roedd 1.7 y cant o weithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr â phrif gyfeiriad gwaith y tu allan i 
Gymru, cynnydd o 74 i 104. Nid yw hyn yn cynnwys 60 a gyflogir gan asiantaeth â chyfeiriad 
cofrestredig y tu allan i Gymru.    
 
Roedd y Gofrestr o weithwyr cymdeithasol cymwysedig yn cynnwys canran fach (0.7 y cant) ar 
Ran dau y Gofrestr i weithio mewn rôl gofal cymdeithasol lle mae cofrestru’n orfodol. Nid yw’r 
ganran hon wedi newid llawer dros y tair mlynedd diwethaf. Dyma’r dadansoddiad: 
 

 7 o reolwyr gofal preswyl plant,  

 14 o reolwyr cartrefi gofal i oedolion,  

 12 o reolwyr gofal cartref,  

 7 o weithwyr gofal preswyl plant,  

 2 o weithwyr cartrefi gofal i oedolion.  
 

Tabl 2 – Gweithwyr cymdeithasol nad ydynt yn gweithio ym maes gofal 
cymdeithasol ar hyn o bryd 
 

Math o waith Cyfanswm 

Cyflogaeth yn anhysbys 142 

Di-waith 136 

Wedi’u cyflogi y tu allan i ofal cymdeithasol 80 

Wedi ymddeol 67 

Y tu allan i’r DU 21 

Astudio – heb fod mewn cyflogaeth 20 

Seibiant gyrfaol 20 

Hunangyflogedig y tu allan i ofal cymdeithasol 8 

Gofalwr – heb gyflogwr 5 

Cyfanswm  499 

 

Mae’r mwyafrif o weithwyr cymdeithasol nad ydynt yn ymarfer ar hyn o bryd, ond ar y Gofrestr, 

naill ai’n ddi-waith neu nid yw’r Cyngor Gofal yn gwybod pwy yw eu cyflogwr (55.7 y cant o’r 

rheiny nad ydynt yn ymarfer). 
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5.2 Gwybodaeth am gyflogaeth 

 Roedd dros dri chwarter (76.1 y cant) o’r 91.8 y cant o gofrestreion (5,564) a oedd yn cael 
cyflogi neu’n hunangyflogedig ym maes gofal cymdeithasol yn cael eu cyflogi gan, neu eu 
contractio i wasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. 
 

Tabl 3 – Sector cyflogaeth gweithwyr cymdeithasol sydd wedi cael eu cyflogi neu sy’n 

hunangyflogedig ym maes gofal cymdeithasol 

 

 Canran a nifer  

Sector 2013 2014 2015 2016 

Awdurdodau Lleol - 

Gwasanaeth 

Cymdeithasol  4146 75.2% 4180 75.5% 4246 76.5% 4224 76.1% 

Y Trydydd Sector 368 6.7% 355 6.4% 369 6.7% 364 6.5% 

Preifat 265 4.8% 279 5.0% 274 4.9% 257 4.6% 

Hunangyflogedig 211 3.8% 223 4.0% 222 4.0% 232 4.2% 

Y Llywodraeth 164 3.0% 149 2.7% 140 2.5% 140 2.6% 

Asiantaeth Recriwtio / 

Asiantaeth Gyflogi 167 3.0% 184 3.3% 122 2.2% 119 2.1% 

Iechyd a Chyfiawnder 75 1.4% 61 1.1% 71 1.3% 115 2.1% 

Addysg Bellach / 

Addysg Uwch 44 0.8% 42 0.8% 53 1.0% 47 0.8% 

Rheoli/Arolygu 46 0.8% 44 0.8% 35 0.6% 32 0.6% 

Awdurdod Lleol - Arall 25 0.5% 22 0.4% 15 0.3% 30 0.5% 

Cyfanswm  5511 100% 5539 100% 5547 100% 5560 100% 

 

 

 Ychydig bach y mae’r canrannau yn y tabl uchod wedi newid flwyddyn ar ôl blwyddyn ers 
2014. Y nifer sy’n gweithio ym maes iechyd a chyfiawnder sydd wedi gweld y newid mwyaf 
mewn canran, lle mae’r nifer wedi cynyddu o 71 i 115 (2.1 y cant). 
 

 Mae’r mwyafrif helaeth o weithwyr cymdeithasol yn parhau i gael eu cyflogi gan wasanaethau 
cymdeithasol awdurdodau lleol (76.1 y cant). 
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5.3 Cyfnod amser yn y swydd 

 

Ffigur 1 – Cyfnod amser yn y swydd bresennol 

 

 

 
 

 
 

Mae cynnydd parhaus wedi bod yn nifer y gweithwyr cymdeithasol yn eu swydd am fwy na 10 

mlynedd. Mae hyn wedi cynyddu o 12.2 y cant yn 2015 i 13.3 y cant yn 2016. Yn 2012, roedd y 

ganran yn 11.1 y cant. Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol yn eu swydd bresennol am bum 
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Tabl 4 – Symudiad gweithwyr cymdeithasol mewn cyflogaeth gofal cymdeithasol i’w 

swydd bresennol 
 

 

5.4 Gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru 

Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr ac sydd wedi cael eu cyflogi gan wasanaethau 

cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru wedi gostwng o 4,189 yn 2015 i 4,148 (68.4 y cant 

o’r Gofrestr gweithwyr cymdeithasol a 74.6 y cant o’r rheiny mewn cyflogaeth gofal 

cymdeithasol). 

Tabl 5 – Categori cyflogaeth gweithwyr cymdeithasol mewn gwasanaethau 

cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru 

Math o gyflogaeth 2013 2014 2015 2016 
 

Awdurdod Lleol, gwasanaethau cymdeithasol â baich 

achosion 3073 3205 3288 3262 

Awdurdod Lleol, gwasanaethau cymdeithasol sy’n 

rheoli gweithwyr cymdeithasol  dim baich achosion 431 461 460 450 

Awdurdod Lleol, gwasanaethau cymdeithasol  

swyddi eraill 420 468 441 436 

Cyfanswm 3924 4134 4189 4148 

 
 Mae gan dros dri chwarter (78.6 y cant) o weithwyr cymdeithasol sy’n gweithio i 

wasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru faich achosion gwaith 
cymdeithasol. Mae hyn yn debyg i flynyddoedd blaenorol.  

 Canran y gweithwyr cymdeithasol ar 1 Mehefin 

Mewn cyflogaeth gofal cymdeithasol 

neu’n hunangyflogedig 2013 2014 2015 2016 

Wedi symud i’w swydd bresennol o 

fewn y flwyddyn ddiwethaf 10.1% 16.5% 14.8% 12.9% 

Wedi symud i’w swydd bresennol o 

fewn y 2 flynedd ddiwethaf 22.3% 30.9% 32.9% 29.8% 

Yn eu swydd bresennol am 5 mlynedd 

neu’n hwy 42.4% 37.3% 36.5% 37.2% 

Yn eu swydd bresennol am dros 10 

mlynedd 10.1% 11.2% 12.2% 13.3% 
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Tabl 6 – Nifer y gweithwyr cymdeithasol wedi’u cyflogi gan wasanaethau 

cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru 

 

Sir 2015 2016 

Caerdydd 345 354 

Abertawe 345 348 

Rhondda Cynon Taf 347 338 

Sir Gâr 260 259 

Caerffili 227 233 

Castell-nedd Port Talbot 218 221 

Casnewydd 224 221 

Pen-y-bont ar Ogwr 232 219 

Wrecsam 199 205 

Torfaen 172 182 

Gwynedd 186 179 

Conwy 186 178 

Powys 171 163 

Sir y Fflint 166 160 

Bro Morgannwg 142 147 

Sir Benfro 148 146 

Sir Ddinbych 143 126 

Blaenau Gwent 110 110 

Sir Fynwy 106 105 

Ceredigion 102 104 

Merthyr Tudful 80 75 

Ynys Môn 80 75 

Cyfanswm 4,189 4,148 
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Mae gan wyth o’r awdurdodau lleol fwy o weithwyr cymdeithasol nag yn 2015 ac mae gan 13 

ohonynt lai. Roedd un ohonynt wedi aros yr un peth. Mae 41 yn llai o weithwyr cymdeithasol yn 

cael eu cyflogi gan awdurdodau lleol, o’i gymharu â 2015. 

 

Ffigur 2 – Cyfnod amser yn eu swydd bresennol gweithwyr cymdeithasol sy’n 

gweithio i wasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru 
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5.5 Cymwysterau sydd ganddynt  

Ffigur 3 – Cymwysterau gweithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr ym Mehefin 2016 
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Tabl 7 - Y cymhwyster i uno â’r proffesiwn a oedd gan bob gweithiwr cymdeithasol 

ar y Gofrestr ar 1 Mehefin 

 

 2014 2015 2016 

Cymhwyster Nifer Canran Nifer Canran Nifer Canran 

Diploma mewn 
Gwaith Cymdeithasol 2777 46.6% 2672 44.7% 2622 43.2% 

Gradd mewn Gwaith 
Cymdeithasol 1372 23.0% 1544 25.8% 1690 27.9% 

Tystysgrif Cymhwyso 
mewn Gwaith 
Cymdeithasol 1053 17.7% 985 16.5% 920 15.2% 

Gradd Meistr mewn 
Gwaith Cymdeithasol 369 6.2% 409 6.8% 487 8.0% 

Tystysgrif mewn 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 179 3.0% 168 2.8% 144 2.4% 

Wedi cymhwyso y tu 
allan i’r DU 155 2.6% 151 2.5% 159 2.6% 

Cymhwyster gwaith 
cymdeithasol arall 31 0.5% 17 0.3% 14 0.2% 

Diploma Ôl-raddedig 
mewn Gwaith 
Cymdeithasol 23 0.4% 30 0.5% 27 0.4% 

Cyfanswm 5959 100% 5976 100% 6063 100% 

 

 

 Cymhwysodd y mwyafrif o’r gweithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr gyda Diploma mewn 
Gwaith Cymdeithasol neu Radd mewn Gwaith Cymdeithasol. Mae’r ganran â gradd mewn 
gwaith cymdeithasol yn y DU (Gradd Baglor neu Radd Meistr) yn parhau i gynyddu bob 
blwyddyn, gan fod y rhain wedi bod yn gymwysterau gofynnol i uno â’r proffesiwn ers 
2007. 

 Mae gan y gyfran fwyaf o weithwyr cymdeithasol (43.2 y cant) Ddiploma mewn Gwaith 
Cymdeithasol, ond mae hyn yn parhau i ostwng bob blwyddyn, wrth i weithwyr 
cymdeithasol newydd gymhwyso.  
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Ffigur 4 – Cyfnod amser ers cymhwyso 

 

Mae ychydig o ostyngiad wedi bod yn nifer y gweithwyr cymdeithasol a gymhwysodd yn ystod y 

pum mlynedd, o’i gymharu â 2015. Mae hyn yn bennaf yn ymwneud â newidiadau i’r 

ddarpariaeth o’r radd mewn gwaith cymdeithasol a nifer llai o fyfyrwyr, yn sgil cyflogwyr yn 

cynllunio’r gweithlu a nifer y secondiadau sydd ar gael. 

5.6 Gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso 

Tabl 8 – Canlyniad cymhwyso myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn eu blwyddyn olaf 

 Nifer y gweithwyr cymdeithasol 

Cymhwyster 
Yn y flwyddyn 

hyd at 1 
Mehefin 2014 

Yn y flwyddyn 
hyd at 1 

Mehefin 2015 

Yn y flwyddyn 
hyd at 1 

Mehefin 2016 

Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Cymdeithasol 2 3 3 

Gradd Baglor mewn Gwaith Cymdeithasol 209 196 168 

Gradd Meistr mewn Gwaith Cymdeithasol 44 53 75 

Cyfanswm a gymhwysodd mewn gwaith cymdeithasol 255 252 246 

Cyfeirio 1 0 1 

Gohirio 1 0 0 

Methu 4 7 4 

Cyfanswm ym mlwyddyn olaf astudio 261 259 251 
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 Cymhwysodd 98 y cant o’r 251 o fyfyrwyr gwaith cymdeithasol yn eu blwyddyn olaf astudio 
(246). Mae hyn yn ostyngiad bach o’i gymharu â’r flwyddyn hyd at 31 Mai 2015.  
 

Tabl 9 – Myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn eu blwyddyn olaf yng Nghymru: 

crynodeb o gofrestru a chyflogaeth ar 1 Mehefin  

 

Gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yng 

Nghymru 

Statws unigolion cofrestredig 
2014 2015 2016 

Wedi cymhwyso yng Nghymru rhwng Mehefin a 
Mai'r flwyddyn cyn data proffil Mehefin 255 

 

252 

 

246 

 Wedi cofrestru fel gweithiwr cymdeithasol 
newydd gymhwyso erbyn y dyddiad proffil 1 
Mehefin  

223 87.5% 225 89.3% 232 94.3% 

Wedi ennill swydd ym maes gofal cymdeithasol 
erbyn 1 Mehefin  179 70.2% 216 85.7% 179 72.8% 

Wedi ennill swydd ym maes gofal cymdeithasol 
yng Nghymru erbyn 1 Mehefin     212 84.1% 178 72.4% 

Wedi ennill swydd gwaith cymdeithasol â baich 
achosion yng Nghymru erbyn 1 Mehefin  118 46.3% 174 69.0% 143 58.1% 

Wedi ennill swydd gwaith cymdeithasol â baich 
achosion gyda gwasanaethau cymdeithasol 
awdurdodau lleol yng Nghymru erbyn 1 Mehefin  

  155 61.5% 128 52.0% 

Wedi ennill swydd gwaith cymdeithasol â baich 
achosion gyda gwasanaethau cymdeithasol 
awdurdodau lleol yng Nghymru erbyn 1 Mehefin 
(gan gynnwys y rheiny sy’n gweithio trwy 
asiantaeth neu ar secondiad) 

  160 63.5% 129 52.4% 

 

 Fe wnaeth 94.3 y cant o’r myfyrwyr a gymhwysodd yn 2015 gofrestru yng Nghymru cyn 1 
Mehefin 2016. Mae hyn yn gynnydd o bump y cant o’i gymharu â 2015. 

 

 Cyflogwyd 143 o’r 232 a gymhwysodd ac a gofrestrodd i weithio yng Nghymru fel gweithwyr 
cymdeithasol â baich achosion erbyn 1 Mehefin. Mae hyn yn ostyngiad o ychydig dros 10 y cant, 
o’i gymharu â 2015. Roedd 129 ohonynt mewn awdurdod lleol yng Nghymru, gan gynnwys y 
rheiny a oedd yn gweithio trwy asiantaeth neu ar secondiad. 

 

 Roedd canran fach (4.8 y cant) o’r rhai a ymunodd â’r Gofrestr fel gweithwyr cymdeithasol 
newydd gymhwyso wedi ennill swydd fel gweithwyr cymdeithasol mewn sectorau eraill. Roedd 
10 y cant arall yn gweithio mewn swyddi eraill ym maes gofal cymdeithasol. 

 



                                              16                                         Yn ôl i’r Cynnwys

 

Tabl 10 – Nifer y gweithwyr cymdeithasol a gymhwysodd yn y 12 mis blaenorol 

 

2013 2014 2015 2016 

Wedi cymhwyso yng Nghymru a 

chofrestru yng Nghymru 
241 223 225 232 

Wedi cymhwyso yng Nghymru ond heb 

gofrestru yng Nghymru 
18 32 27 14 

Is-gyfanswm y rheiny sydd wedi 

cymhwyso yng Nghymru 
259 255 252 246 

Wedi cymhwyso y tu allan i Gymru ac 

wedi cofrestru i weithio yng Nghymru 
28 34 24 18 

Cyfanswm y gweithwyr cymdeithasol 

newydd gymhwyso ar y Gofrestr 269 257 249 250 

 

 Eleni, cymhwysodd 14 (5.7 y cant) o fyfyrwyr yng Nghymru, ond ni wnaethant gofrestru yng 
Nghymru. Nid yw’n hysbys a yw’r myfyrwyr hyn wedi cofrestru gyda rheoleiddwyr gwaith 
cymdeithasol eraill i weithio y tu allan i Gymru. 
 

 Cymhwysodd 18 o fyfyrwyr y tu allan i Gymru, ond gwnaethant gofrestru i weithio yng 
Nghymru. Cymhwysodd 17 ohonynt mewn prifysgolion yn Lloegr, ac 1 yn yr Alban. 

5.7 Yr amser a gymerwyd i weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso  

ennill swydd 

Tabl 11 – Cyfnod amser ar ôl graddio cyn i weithwyr cymdeithasol newydd 

gymhwyso sydd wedi cofrestru yng Nghymru a chael eu cyflogi ym maes gofal 

cymdeithasol yng Nghymru (192 o 250) ddechrau yn eu swydd bresennol. 

 Gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso 

Cyfnod amser rhwng cymhwyso 

a dechrau yn eu swydd bresennol 
2012 2013 2014 2015 2016 

Eisoes mewn swydd gofal 

cymdeithasol cyn cymhwyso 111 76 116 105 89 

Yn eu swydd bresennol o fewn 6 

mis ar ôl cymhwyso 214 174 199 196 169 

Yn eu swydd bresennol o fewn 

12 mis ar ôl cymhwyso 227 213 209 212 192 
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 O’r 250 o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso a ymunodd â’r Gofrestr, roedd gan 35.6 y 
cant ohonynt swydd gofal cymdeithasol pan wnaethant gymhwyso (o’i gymharu â 42 y cant yn 
2015) ac, erbyn y dyddiad adrodd, roedd 76.8 y cant ohonynt wedi ennill swydd o fewn 12 mis 
ar ôl cymhwyso (o’i gymharu ag 85 y cant yn 2015).  
 

Tabl 12 – Categori cyflogaeth yr holl weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso 

sydd wedi cofrestru yng Nghymru 

Math o gyflogaeth 2013 2014 2015 2016 

Awdurdod Lleol - gwaith cymdeithasol â 

baich achosion 164 134 160 137 

Swyddi eraill 23 19 15 25 

Awdurdod Lleol - heb faich achosion 9 45 24 18 

Gwaith cymdeithasol y trydydd sector a’r 

sector preifat, â baich achosion 7 6 8 7 

Gweithwyr cymdeithasol asiantaeth 10 5 5 5 

Cyfanswm ym maes gofal cymdeithasol 

yng Nghymru 213 209 212 192 

Heb eu cyflogi neu’n gweithio y tu allan i 

ofal cymdeithasol neu’r tu allan i Gymru 56 48 37 58 

Cyfanswm 269 257 249 250 

 

Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso mewn cyflogaeth wedi gostwng o’i 

gymharu â blynyddoedd blaenorol. Ar 1 Mehefin, roedd 23.2 y cant o weithwyr cymdeithasol 

newydd gymhwyso heb ennill swydd mewn gwaith cymdeithasol, o’i gymharu  ag 14.9 y cant yn 

2015.  O’r rheiny mewn cyflogaeth, mae’r mwyafrif yn gweithio i Awdurdod Lleol, fodd bynnag, 

mae nifer cyffredinol y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso â baich achosion gwaith 

cymdeithasol sy’n gweithio i Awdurdod Lleol wedi gostwng o 64.3 y cant yn 2015 i 54.8 y cant yn 

2016. 
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5.8 Gweithwyr cymdeithasol sy’n ymuno â’r Gofrestr ac sy’n gadael y 

Gofrestr 

Tabl 13 – Nifer y gweithwyr cymdeithasol a adawodd ac a ymunodd â’r Gofrestr   

Unigolion cofrestredig a 

adawodd neu a ymunodd 

â’r Gofrestr 

2012 2013 2014 2015 2016 

Wedi gadael y Gofrestr 283 255 384 389 327 

Wedi ymuno â’r Gofrestr 400 461 432 406 414 

Cyfanswm ar y Gofrestr ar y 

dyddiad adrodd 5719 5911 5959 5976 6063 

Cynnydd Net  117 (2%) 206 (3.6%) 48 (0.8%) 17 (0.3%) 87 (1.5%) 

 

 

Ymunodd mwy o weithwyr cymdeithasol â’r Gofrestr (414) nag a adawodd y Gofrestr (327) yn 

2015-16, gan roi’r cynnydd net uchaf ers 2013 (1.5 y cant). Yn gyffredinol, mae nifer y gweithwyr 

cymdeithasol ar y Gofrestr wedi cynyddu bob blwyddyn ers 2012. 

 

Tabl 14 –Unigolion cofrestredig newydd: pryd a sut gwnaethant gymhwyso 

Unigolion cofrestredig newydd: pryd a sut 

gwnaethant gymhwyso 
2012 2013 2014 2015 2016 

Gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso 

yng Nghymru ac wedi ymuno â’r Gofrestr 249 241 223 225 232 

Gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso 

y tu allan i Gymru ac wedi cofrestru i weithio 

yng Nghymru 16 27 33 24 18 

Gweithwyr cymdeithasol wedi cymhwyso y 

tu allan i’r DU 9 14 20 13 24 

Wedi cymhwyso â gradd neu Ddiploma Ôl-

raddedig mewn gwaith cymdeithasol yn hwy 

na 12 mis yn ôl 44 61 54 62 45 

Cymhwyster gwaith cymdeithasol arall 82 124 102 82 95 

Cyfanswm 400 467 432 406 414 
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Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso sy’n ymuno â’r Gofrestr eleni wedi 

cynyddu i 250 (60.4 y cant o gofrestreion newydd).  

Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol a gymhwysodd fwy na blwyddyn yn ôl ac ymunodd â’r 

Gofrestr yng Nghymru wedi cynyddu i 164 (o 157 yn 2015). Mae hyn yn bennaf yn sgil nifer y 

gweithwyr cymdeithasol a gymhwysodd y tu allan i’r DU ac a ymunodd â’r Gofrestr yn bron dyblu 

eleni.  

 

5.9 Trosiant gweithwyr cymdeithasol a phroffil y rheiny a adawodd y 

Gofrestr 

Tabl 15 - Gweithwyr cymdeithasol a dynnwyd oddi ar y Gofrestr rhwng 1 Mehefin 

2015 a 31 Mai 2016, yn ôl categori dileu 

 

Nifer y gweithwyr cymdeithasol 

Rheswm dros adael 2014 2015 2016 

Ni chynhaliwyd y cofrestriad 
371 373 317 

Wedi marw 
4 8 7 

Wedi’u dileu gan y Pwyllgor Ymddygiad neu 

Iechyd 
3 4 1 

ISO – Gorchymyn Atal Dros Dro 
2 3 0 

Wedi’u gwahardd 
1 1 2 

Adnewyddiad wedi’i wrthod (diffyg 

hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL)) 
1 0 0 

 

Cyfanswm 382 389 327 

 

Trosiant y gweithwyr cymdeithasol yn gadael y Gofrestr oedd 5.5 y cant, o’i gymharu â 6.5 y cant 
yn 2014 a 2015.  

O’r 317 na gynhaliwyd eu cofrestriad, roedd 139 ohonynt wedi cysylltu â’r Cyngor Gofal i dynnu 
eu hunain yn wirfoddol oddi ar y Gofrestr. Y rheswm mwyaf cyffredin a roddwyd oedd ymddeol 
(72 o weithwyr cymdeithasol, 22 y cant o’r rheiny a adawodd y Gofrestr).  Hefyd, roedd 18 
ohonynt wedi symud i swydd newydd lle nad oedd angen cofrestru ac roedd 16 ohonynt yn 
gweithio ym maes gofal cymdeithasol y tu allan i Gymru.   
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Ffigur 5 – Oedran a rhyw gweithwyr cymdeithasol a adawodd y Gofrestr 

 

Grŵp oedran mwyaf cyffredin y rheiny a adawodd, 42.2 y cant, oedd 56 i 65 oed. Fodd bynnag, 

roedd 9.2 y cant o’r rheiny a adawodd y Gofrestr yng Nghymru o dan 30 oed. O’r rheiny a 

adawodd y Gofrestr yng Nghymru, roedd 61 ohonynt wedi dechrau eu cyflogaeth bresennol yn 

ystod y ddwy flynedd ddiwethaf ac roedd 26 ohonynt wedi bod yn gweithio i Awdurdod Lleol. 

Roedd ychydig yn llai na hanner yr unigolion a adawodd y Gofrestr yn gweithio gyda phlant (161 

o’r 327 a adawodd). 

O’r gweithwyr cymdeithasol a oedd yn adnewyddu eu cofrestriad, roedd dros 99 y cant ohonynt 

wedi cyflawni o leiaf 90 awr o hyfforddiant a dysgu (PRTL) yn ystod cyfnod tair blynedd eu 

cofrestriad. Pedwar cofrestrai yn unig a ddywedodd mai methu bodloni’r gofyniad PRTL oedd eu 

rheswm dros adael. 

5.10 Proffil oedran a rhyw 

Tabl 16 – Proffil oedran gweithwyr cymdeithasol 

Grŵp oedran 2012 2013 2014 2015 2016 

O dan 25 oed 1.4% 1.4% 1.2% 0.9% 0.8% 

30 oed ac iau 9.5% 9.5% 9.4% 9.5% 9.1% 

31 i 50 oed 51.9% 51.7% 51.7% 51.0% 51.0% 

Dros 50 oed 38.5% 38.7% 38.9% 39.5% 39.9% 

Dros 60 oed 8.9% 9.4% 9.5% 10.4% 11.0% 
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Ar wahân i nifer y gweithwyr cymdeithasol dros 60 oed, sydd wedi cynyddu o 10.4 y cant yn 
2015 i 11.0 y cant yn 2016, ychydig bach iawn y mae pob canran arall wedi newid. Mae’r ganran 
ar gyfer y gweithwyr dros 60 oed wedi cynyddu’n flynyddol, ac wedi codi 2.1 y cant ers 2012. 

Ffigur 6 – Oedran a rhyw pob gweithiwr cymdeithasol cofrestredig ym Mehefin 
2016 

 

Ffigur 7 – Oedran a rhyw gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso a ymunodd 

â’r Gofrestr yn 2016 

 

 Roedd cymhareb y gweithwyr cymdeithasol oddeutu un dyn i pedair menyw. 
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Mae canran y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso sy’n fenywod wedi cynyddu o 83.9 y 

cant yn 2015 i 86.4 y cant eleni. Mae canran y dynion wedi gostwng o 16.1 y cant yn 2015 i 13.6 

y cant yn 2016. Mae 61.2 y cant o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yn iau na 35 oed, 

o’i gymharu â 20.5 y cant o’r holl weithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr. 

Mae oedran cyfartalog yr holl weithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr wedi parhau’n 46 oed ers 2012. 

Mae oedran cyfartalog gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yn parhau i fod yn 34 oed. 

Mae gostyngiad bach ond cyson, flwyddyn ar ôl blwyddyn, wedi bod yng nghanran y dynion ar y 

Gofrestr, o 21.9 y cant yn 2012 i 20.4 y cant yn 2016.  

5.11 Proffil amrywiaeth a’r Gymraeg 

Tabl 17 – Datganiadau anabledd 

 Canran y gweithwyr cymdeithasol 

Wedi datgan anabledd 2012 2013 2014 2015 2016 

Naddo 97.7% 97.7% 97.9% 97.9% 97.9% 

Do 2.3% 2.3% 2.1% 2.1% 2.1% 

 

O’r 78.3 y cant o weithwyr cymdeithasol a roddodd wybodaeth monitro, roedd 2.1 y cant wedi 
datgan anabledd, a oedd heb newid ers 2014.  

Tabl 18 – Amrywiaeth ethnig 

Ethnigrwydd Canran 

Gwyn, Gwyn Prydeinig, Gwyn Cymreig, Gwyn Gwyddelig 87.1% 

Unrhyw gefndir gwyn arall 7.9% 

Du Affricanaidd 0.9% 

Gwyn a Du Caribïaidd Cymysg <0.5% 

Du Caribïaidd <0.5% 

Ethnigedd arall <0.5% 

Unrhyw gefndir cymysg arall <0.5% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig Indiaidd <0.5% 

Du neu Du Prydeinig Affricanaidd <0.5% 

Indiaidd <0.5% 

Unrhyw gefndir Asiaidd arall <0.5% 

Gwyn ac Asiaidd cymysg <0.5% 

Gwyn a Du Affricanaidd Cymysg <0.5% 

Du neu Du Prydeinig Caribïaidd <0.5% 

Unrhyw gefndir Du arall <0.5% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig Pacistanaidd <0.5% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig Bangladeshi <0.5% 

Tsieineaidd <0.5% 

Bangladeshi <0.5% 

Pacistanaidd <0.5% 

Cyfanswm a ymatebodd 77.1% 
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O’r 77.1 y cant o weithwyr cymdeithasol a roddodd wybodaeth am eu hethnigrwydd, fe wnaeth 
95.1 y cant ohonynt ddatgan eu bod nhw’n Wyn. Mae hwn yn ostyngiad bach o’i gymharu â 
2015 (95.5 y cant) 

 
Tabl 19 – Gallu gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yn y Gymraeg o’i 
gymharu â’r holl weithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr 
 

 2013 i 2014 2014 i 2015 2015 i 2016 

  Myfyrwyr a 

gymhwysodd 

rhwng 

Mehefin 2013 

a Mai 2014 

Yr holl 

weithwyr 

cymdeithasol 

ym Mehefin 

2014 

Myfyrwyr a 

gymhwysodd 

rhwng 

Mehefin 2014 

a Mai 2015 

Yr holl 

weithwyr 

cymdeithasol 

ym Mehefin 

2015 

Myfyrwyr a 

gymhwysodd 

rhwng 

Mehefin 2015 

a Mai 2016 

Yr holl 

weithwyr 

cymdeithasol 

ym Mehefin 

2016 

Rhugl yn y 

Gymraeg  12.1% 13.5%  11.6% (28) 13.5% 16.5% (41) 13.6% 

Ychydig o 

Gymraeg  32%  20.4% 31.6% (76) 21.0% 29.8% (74) 21.7% 

Dim 

Cymraeg  55.9%  66.1% 56.6% (136) 65.5% 53.6% (133) 64.6% 

Y cyfanswm 

a wnaeth 

ddatgan 

ychydig o 

Gymraeg  44.1%  33.9% 43.3% (104) 34.5% 46.4% (115) 35.4% 

 

 

Fe wnaeth data monitro’r Gymraeg a ddarparwyd gan 78.3 y cant o weithwyr cymdeithasol 

ddangos ychydig bach o gynnydd yn nifer y gweithwyr cymdeithasol a wnaeth ddatgan bod 

ganddynt ychydig o Gymraeg (naill ai ychydig neu’n rhugl), i 35.4 y cant, o’i gymharu â 2015 

(34.5 y cant) 

 
 

5.12 Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus (CPEL) Gwaith Cymdeithasol 

Y Rhaglen Gadarnhau ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yn eu rôl gwaith cymdeithasol gyntaf ar ôl 

cymhwyso yw cam cyntaf Fframwaith CPEL. Fe’i cyflwynwyd am y tro cyntaf yn 2013, ac mae 

llawer o gyflogwyr bellach yn gofyn i’w gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso ei gwblhau. 

Mae cwblhau’r Rhaglen Gadarnhau yn un o ofynion y Cyngor Gofal ar gyfer pob gweithiwr 

cymdeithasol sy’n cymhwyso o fis Ebrill 2016.   
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Mae’n rhy gynnar i adrodd ar y ffigurau o’r Rhaglenni CPEL eraill: Rhaglenni Ymarfer Profiadol 

mewn Gwaith Cymdeithasol ac Uwch Ymarfer mewn Gwaith Cymdeithasol, a ddechreuodd yn 

2014, a’r Rhaglen Gwaith Cymdeithasol Ymgynghorol, a ddechreuodd yn 2015.  

 

Tabl 20 Nifer y cymwysterau CPEL wedi’u cwblhau a heb eu cwblhau 

  Nifer y gweithwyr cymdeithasol 

  2015 2016 

  

Y nifer a wnaeth 
gwblhau a phasio 

Y nifer a wnaeth 
dynnu’n ôl/methu 

Y nifer a wnaeth 
gwblhau a phasio 

Y nifer a wnaeth 
dynnu’n ôl/methu 

Cyfanswm 197 32 132 12 

 

Sylwer: Caiff canlyniadau llawn eu derbyn erbyn mis Hydref bob blwyddyn, felly mae’r ffigurau ar 

gyfer 2016 yn cynrychioli’r rheiny a dderbyniwyd eleni, hyd at y dyddiad hwnnw, ac mae ffigurau 

2015 wedi cael eu diweddaru o’r rheiny a ymddangosodd ym Mhroffil y llynedd.  

 

Mae’r canlyniadau terfynol ar gyfer 2014 i 2015 yn dangos bod 86 y cant o’r rheiny a oedd 

wrthi’n cyflawni’r Rhaglen Gadarnhau yn ystod y cyfnod hwn wedi’i chwblhau a’i phasio, ac fe 

wnaeth 14 y cant fethu neu dynnu’n ôl. Mae canlyniadau a dderbyniwyd adeg y Proffil hwn yn 

dangos, rhwng 2015 a 2016, bod 91.7 y cant wedi’i chwblhau a’i phasio, a bod 8.3 y cant wedi 

methu neu dynnu’n ôl hyd yn hyn. Bydd ffigurau terfynol ar gyfer y cyfnod hwn yn cael eu derbyn 

ym mis Hydref a byddant yn ymddangos ym Mhroffil blwyddyn nesaf.     
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Cyngor Gofal Cymru, 

South Gate House, 

Wood Street, 

Caerdydd CF10 1EW 

Ffôn: 02920 780646 

E-bost: info@ccwales.org.uk 

Gwefan: www.cgcymru.org.uk 

 

Twitter    @CareCouncil 

Facebook    Care Careers Wales 

© (2016) Cyngor Gofal Cymru 

 

 

 

 

 

 

Copïau a fformatau eraill 
Mae copïau eraill o’r ddogfen hon ar gael, mewn 
print bras neu fformatau eraill, os oes angen. 

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

cyhoeddiad hwn, ei storio mewn system adalw na’i 

drosglwyddo mewn unrhyw ffurf neu trwy unrhyw ddull, heb 

ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Gyngor Gofal Cymru. 

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch ei atgynhyrchu, y tu 

allan i’r cwmpas a ganiateir yn benodol gan y gyfraith, at Brif 

Weithredwr Cyngor Gofal Cymru, i’r cyfeiriad uchod. 

 

http://www.cgcymru.org.uk/
https://www.facebook.com/CareCareersWales

