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 Cyflwyniad
1.1   Mae’r adroddiad hwn yn rhoi proffil o reolwyr a gweithwyr gofal preswyl plant a oedd yn 

gweithio yng Nghymru ym mis Mehefin 2014. Mae’r data’n deillio o Gofrestr Gweithwyr 
Gofal Cymdeithasol Cyngor Gofal Cymru (y Gofrestr). Yn ogystal, dadansoddir symudiad 
rheolwyr a gweithwyr i mewn ac allan o’r rhan hon o’r Gofrestr rhwng mis Gorffennaf 2013 
a mis Mehefin 2014.

1.2   Bu’n ofynnol i reolwyr gofal preswyl plant gofrestru ers mis Gorffennaf 2007, a daeth yn 
orfodol ar 1 Tachwedd 20071.  Mae Cyngor Gofal Cymru (y Cyngor Gofal) yn cyhoeddi 
proffil o’r rheolwyr a’r gweithwyr bob blwyddyn; dyma’r chweched adroddiad blynyddol. 

1.3   Mae’n rhaid i reolwyr gofal preswyl plant fod yn gymwysedig i gael eu cofrestru i weithio 
yng Nghymru. Mae’n rhaid i weithwyr islaw lefel rheolwr fod yn gymwysedig, neu fod wedi 
cwblhau Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol Cymru a chofrestru o fewn chwe mis o 
ddechrau yn y swydd. Yna fe’u cofrestrir gyda gofyniad i gwblhau’r cymhwyster sy’n ofynnol 
cyn eu dyddiad adnewyddu cyntaf.

1.4   Mae pob unigolyn yn cofrestru am gyfnod o dair blynedd. Gellir adnewyddu cofrestriad 
am gyfnodau ychwanegol o dair blynedd, ac mae’n rhaid ei gynnal tra bod yr unigolyn yn 
gweithio mewn rôl gofal preswyl plant. Mae’r broses adnewyddu’n cynnwys y gofyniad i 
unigolion cofrestredig edrych ar y data a ddelir ar y Gofrestr a’i ddiweddaru, a chadarnhau 
eu manylion cyflogaeth cyfredol. 

1.5   Gan fod rheolwyr wedi bod yn cofrestru ers 2007, mae rhai wedi cyrraedd diwedd eu hail 
gyfnod cofrestru. Adnewyddodd y Cyngor Gofal gofrestriad 69 rheolwr rhwng 1 Gorffennaf 
2013 a 30 Mehefin 2014. Roedd hyn yn gyfystyr â 40.4 y cant o’r 171 o reolwyr ym mhroffil 
y llynedd. 

1.6   Cyflwynwyd cofrestriad gorfodol ar gyfer gweithwyr gofal preswyl plant ar 1 Mawrth 2008. 
Mae’r gweithwyr gofal preswyl plant a gofrestrodd chwe blynedd yn ôl ac sy’n dal i weithio 
mewn rôl gofal preswyl plant wedi cyrraedd diwedd eu hail gyfnod cofrestru hefyd. Yn 
ystod y flwyddyn ers mis Mehefin 2013, mae dros chwarter y gweithwyr gofal preswyl plant 
ym mhroffil y llynedd (26.8 y cant) wedi adnewyddu eu cofrestriad. 

1.7   O ganlyniad i drosiant rheolwyr a gweithwyr yn y sector hwn, mae’r Cyngor Gofal yn parhau 
i dderbyn a phrosesu ceisiadau newydd i gofrestru drwy gydol y flwyddyn. 

1

1  Tuag at Fywyd Sefydlog a Dyfodol Gwell, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Mehefin 2007, t. 10. Rheoliadau Cartrefi Plant 
(Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2007 
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 Rheolwyr gofal preswyl plant
2.1   Ym mis Mehefin 2014, roedd 179 o reolwyr gofal preswyl plant ar y Gofrestr. O’r 

unigolion cofrestredig hyn, roedd 169 yn cael eu cyflogi mewn lleoliadau gofal preswyl 
plant yng Nghymru. 

2.2   Roedd y Gofrestr yn cynnwys 157 o reolwyr a chanddynt gyfeiriad gwaith yng Nghymru, ac 
roedd 12 rheolwr yn gweithio o gyfeiriad yn Swydd Amwythig ac yn cyflenwi mewn cartrefi 
yng Nghymru. 

2.3  Roedd y teitlau swydd a roddwyd gan unigolion cofrestredig yn cynnwys 132 a oedd yn 
rheoli cartref neu’r ddarpariaeth breswyl mewn ysgol arbennig, a phum rheolwr dros dro. 
Yn ogystal, roedd y Gofrestr yn cynnwys 21 rheolwr cynorthwyol a dirprwy reolwr, tri 
chyfarwyddwr, ac wyth a oedd yn cyflawni rolau rheoli eraill. 

2.4   O ran y 10 unigolyn cofrestredig a oedd wedi cymhwyso’n rheolwyr ond nad oeddent yn 
gweithio mewn lleoliad gofal preswyl plant ar y dyddiad adrodd, nid yw’r rhain wedi’u 
cynnwys yn yr ystadegau cyflogaeth yn yr adroddiad hwn. 

2.5  Yn ystod y flwyddyn ers y proffil diwethaf o’r sector, a ddefnyddiodd ddata’r Gofrestr o 
fis Mehefin 2013, gadawodd 27 rheolwr gofal preswyl plant y rhan hon o’r Gofrestr ac 
ymunodd 35 â’r rhan hon o’r Gofrestr.

2.6   Roedd y rhestr o wasanaethau cofrestredig a gynhaliwyd gan Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ym mis Mehefin 2014 yn cynnwys 130 
o gartrefi plant yng Nghymru. Mae’r sector yn ddeinamig gan fod gwasanaethau’n 
gallu newid perchenogaeth a chael eu cofrestru fel cartref newydd, ac roedd rhai 
gwasanaethau’n aros am gael eu cofrestru ar y dyddiad adrodd. 

2.7   Roedd wyth gwasanaeth cofrestredig a AGGCC ym mis Mehefin 2014 nad oedd ganddynt 
unrhyw un wedi’i gymhwyso’n rheolwr a oedd wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Gofal. 
Mewn saith gwasanaeth arall, nid oedd y rheolwr cofrestredig a restrwyd gan AGGCC 
wedi gwneud cais i gofrestru gyda’r Cyngor Gofal. Mewn chwe gwasanaeth cofrestredig, 
roedd y rheolwr a enwyd wedi cofrestru gyda’r Cyngor Gofal ar gyfer cyfeiriad cartref plant 
gwahanol. Gan nad oedd unrhyw reolwr arall wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Gofal yn y 
chwe gwasanaeth hyn, mae’n bosibl yr oedd ganddynt swydd wag hefyd. Mae hyn yn 
golygu y gallai hyd at 21 o wasanaethau fod wedi bod heb reolwr cofrestredig cymwysedig 
yn rheoli’r gwasanaeth ar y dyddiad adrodd.

2.8   Mae’r wybodaeth hon wedi’i rhannu gydag AGGCC yn rhan o drefniadau cydweithio.

2
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  Oedran a rhyw rheolwyr gofal preswyl plant

Ffigur 1: Oedran a rhyw rheolwyr gofal preswyl plant, Mehefin 2014

3.1   Roedd nifer y dynion a oedd wedi’u cofrestru’n rheolwyr gofal preswyl plant wedi cynyddu 
ychydig ers proffil 2013. Ym mis Mehefin 2014, roedd 69 (59 yn 2013) o ddynion a 110 
(112 yn 2013) o fenywod wedi’u cofrestru’n rheolwyr. Roedd hyn hefyd wedi cynyddu’r 
gymhareb dynion:menywod i oddeutu 2:3.

3.2   Roedd y gymhareb dynion:menywod eisoes yn uwch mewn gofal preswyl plant na’r sector 
gofal cymdeithasol ehangach, a pharhaodd y duedd hon yn 2013 - 2014.
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3.3   Gwelwyd y cynnydd mwyaf yn y grŵp oedran 51 i 55, a gynyddodd o 16 yn 2013 i 24 yn 
2014. Gostyngodd nifer y rheolwyr 35 oed ac iau, o 31 yn 2013 i 27 yn 2014.   

3.4   Parhaodd nifer y rheolwyr a oedd yn hŷn na 56 i ostwng, a chanran fach iawn o reolwyr 
oedd yn hŷn na 60 (2.2 y cant). 

3.5   Oedran cyfartalog yr holl reolwyr oedd 44 oed.

Ffigur 2: Cymhariaeth proffil oedran rheolwyr gofal preswyl plant yn 2012, 2013 a 2014
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  Cymwysterau rheolwyr gofal preswyl plant 
Ffigur 3: Cymwysterau rheolwyr gofal preswyl plant, Mehefin 2014

4.1   Caiff y cymwysterau sy’n ofynnol ar gyfer cofrestru i weithio yng Nghymru eu cymeradwyo 
gan Lywodraeth Cymru a’u cyhoeddi gan y Cyngor Gofal. Mae’n rhaid i bob rheolwr feddu 
ar gymhwyster gofynnol i gael ei gofrestru. Ers cyflwyno’r Fframwaith Cymwysterau a 
Chredydau (FfCCh) ar gyfer Cymru ym mis Ionawr 2011, y cymhwyster gofynnol cyfredol 
ar gyfer rheolwyr gofal preswyl plant yw Diploma Lefel 5 y FfCCh mewn Arweinyddiaeth ar 
gyfer Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (rheolaeth breswyl plant a phobl ifanc) 
Cymru a Gogledd Iwerddon. 

4.2   Ym mis Mehefin 2014, roedd Diploma Lefel 5 y FfCCh wedi’i gyflawni gan 17 y cant o 
reolwyr gofal preswyl plant (naw y cant ym mhroffil 2013). Roedd gostyngiad cyfatebol yn 
y nifer a oedd yn meddu ar y cymwysterau gofynnol cynharach. O’r 30 o reolwyr a oedd yn 
meddu ar y cymhwyster hwn, roedd 12 wedi’i gyflawni ers mis Mehefin 2013.

4.3   Roedd canran y rheolwyr gofal preswyl plant a oedd wedi cymhwyso’n weithwyr 
cymdeithasol ac yn meddu ar gymhwyster rheoli cymeradwy wedi parhau i ostwng, o 
chwech y cant yn 2013 i dri y cant yn 2014.  

4
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  Lle y mae rheolwyr gofal preswyl plant yn gweithio
Ffigur 4: Y sector y mae rheolwyr gofal preswyl plant yn gweithio ynddo, Mehefin 2014

Tabl 1: Cymhariaeth o flwyddyn i flwyddyn o’r sector lle y mae rheolwyr preswyl yn gweithio 

5.1   Mae nifer y rheolwyr sy’n gweithio yn y sector preifat wedi cynyddu bob blwyddyn ers iddo 
gyflogi 65 y cant o reolwyr yn 2009. Mae’r duedd ar gyfer rheolwyr gofal preswyl plant yn 
y sector awdurdod lleol wedi bod yn gostwng o uchafrif o 26 y cant yn 2009. Y trydydd 
sector sy’n dal i gyflogi’r nifer leiaf o reolwyr.

5
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Preifat 71 % 72 % 74 %
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Ffigur 5: Nifer y rheolwyr gofal preswyl plant ar y Gofrestr ar 1 Mehefin 2014 a oedd 
yn cael eu cyflogi ym mhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru

5.2   Roedd y nifer fwyaf o reolwyr gofal preswyl plant yn gweithio yn ardaloedd awdurdod lleol 
Wrecsam (29), Powys (15) ac Abertawe (14). Roedd cyfeiriad cyflogaeth llai na phump o 
reolwyr ym mhob un o’r ardaloedd awdurdod lleol canlynol: Ynys Môn, Blaenau Gwent, 
Caerffili, Ceredigion, Merthyr Tudful a Thorfaen. Trafodir hyn ymhellach yn Nhabl 8 yn adran 9.   
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Tabl 2: Nifer y gwasanaethau cofrestredig ym mhob ardal awdurdod lleol a nifer y 
rheolwyr gofal preswyl plant.

5.3   Gan fod y Gofrestr wedi’i seilio ar gymwysterau, nid oes cydberthynas uniongyrchol yn y 
tabl rhwng nifer y cartrefi a nifer y rheolwyr. Mae gan rai gwasanaethau fwy nag un rheolwr 
wedi’i gofrestru, a allai gynnwys dirprwy, tra bydd swydd wag ar gyfer rheolwr mewn rhai 
gwasanaethau.

Ardal awdurdod lleol Nifer y gwasanaethau 
gofal preswyl plant a 

oedd wedi’u cofrestru 
ag AGGCC2

Nifer y rheolwyr gofal  
preswyl plant cymwysedig a  
oedd wedi’u cofrestru gyda’r 

Cyngor Gofal

Wrecsam 20 29

Abertawe 14 14

Powys 13 15

Sir Benfro 9 11

Rhondda Cynon Taf 8 8

Sir Fynwy 8 7

Casnewydd 8 7

Gwynedd 6 10

Sir Gaerfyrddin 6 8

Sir y Fflint 6 7

Pen-y-bont ar Ogwr 6 6

Caerdydd 4 5

Sir Ddinbych 4 5

Castell-nedd Port Talbot 4 5

Conwy 3 5

Bro Morgannwg 3 5

Caerffili 3 3

Ynys Môn 2 1

Blaenau Gwent 1 2

Ceredigion 1 2

Merthyr Tudful 1 1

Cyflenwi mewn gwasanaethau yng Nghymru fel  
sy’n ofynnol gan gyflogwr yn Swydd Amwythig 13

Cyfanswm 130 169

2  Darparwyd y rhestr o wasanaethau cofrestredig gan AGGCC ar 6 Mehefin 2014. 
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  Symudiad rheolwyr rhwng swyddi ac i mewn ac allan 
o’r sector 

Tabl 3: Rheolwyr a ymunodd â’r Proffil ac a adawodd y Proffil yn ystod y tair 
blynedd diwethaf

6.1   Canran y rheolwyr a adawodd y rhan hon o’r Gofrestr rhwng mis Gorffennaf 2014 a mis 
Mehefin 2014 oedd 16 y cant (12 y cant ym mhroffil 2013). 

6.2   Er hynny, gan fod mwy o reolwyr wedi ymuno â’r rhan hon o’r Gofrestr nag a’i gadawodd, 
roedd cynnydd go iawn o wyth rheolwr gofal preswyl plant ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2014.  

Tabl 4: Rheolwyr a oedd yn newydd i’r Gofrestr o fewn y flwyddyn ddiwethaf, ym mis 
Mehefin 2014 

6.3    Roedd y rhan fwyaf o’r reolwyr newydd wedi’u cofrestru fel gweithwyr yn flaenorol ac wedi 
ennill y cymhwyster rheolwr (24). O’r rhain, roedd 17 wedi newid i rôl rheolwr, roedd dau yn 
rheolwyr dros dro ac roedd pump yn ddirprwy reolwyr neu’n rheolwyr cynorthwyol.

6.4    Roedd pob un o’r chwe rheolwr a gofrestrodd am y tro cyntaf wedi cael profiad yn Lloegr cyn 
cofrestru i weithio yng Nghymru.

6.5    Mae’r ffaith fod rheolwyr a oedd wedi’u cofrestru’n weithwyr gofal preswyl plant yn flaenorol 
wedi ennill cymwysterau yn awgrymu cynllunio ar gyfer olyniaeth. Fodd bynnag, nid yw hyn 
yn cynyddu’n sylweddol, gan ei fod yn un yn unig yn fwy or 23 yn proffil 2013. Roedd nifer 
y unigolion a gyflawnodd y cymhwyster rheoli gofynnol yn ystod y flwyddyn yn annigonol 
i ddisodli nifer y rheolwyr a adawodd y rôl hon (27), ac roedd symudiad rheolwyr o Loegr 
i Gymru wedi gwneud iawn am y diffyg. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu bod digon o 
gyflenwad ym mhob rhanbarth i lenwi swyddi gwag.

6

Mehefin 2012 Mehefin 2013 Mehefin 2014

Nifer y rheolwyr yn y Proffil 154 171 179

Y nifer a adawodd ers y Proffil diwethaf 21 19 27

Y nifer a ymunodd ers y Proffil diwethaf 36 36 35

Gwahaniaeth net + 15 + 17 + 8

Rheswm dros ymuno â’r Gofrestr fel rheolwr Nifer y rheolwyr

Symud o gofrestriad fel gweithiwr 24

Wedi bod yn gweithio yn Lloegr yn flaenorol 6

Dychwelyd i’r Gofrestr 3

Symud o gofrestriad fel gweithiwr cymdeithasol 1

Dychwelyd ar ôl cyfnod o atal dros dro 1

Cyfanswm 35
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Ffigur 6: Oedran rheolwyr a adawodd y Gofrestr ac a ymunodd â’r Gofrestr yn y rôl hon 
ers mis Gorffennaf 2013

6.6    Rhwng mis Gorffennaf 2013 a mis Mehefin 2014, roedd bron 50 y cant o’r rhai hynny a 
ymunodd â’r Gofrestr yn ddynion. 

6.7    Roedd mwy na hanner y rheolwyr a ymunodd â’r Gofrestr, sef 54 y cant, rhwng 36 a 45 
oed. Roedd 17 y cant (chwech) arall yn hŷn na 50 oed. 

6.8    Mae’r rhan fwyaf o reolwyr yn symud rhwng swyddi ym maes gofal preswyl plant mewn 
gwasanaethau yng Nghymru. 

6.9    Mae lefel y symudiad yn y sector a awgrymir gan y data yn debygol o adlewyrchu darlun 
gwirioneddol ar gyfer 2013 - 2014. Erbyn hyn, mae’r system reoleiddio’n caniatáu i reolwyr 
roi gwybod am newidiadau trwy weld a diweddaru eu data cofrestru ar-lein. Mae’r broses 
adnewyddu yn mynnu bod unigolion cofrestredig yn darparu gwybodaeth gyfredol am 
gyflogaeth, ac felly roedd y data a oedd ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2014 ar gyfer llawer o 
reolwyr wedi’i ddiweddaru’n ddiweddar.
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Ffigur 7: Nifer y blynyddoedd yr oedd rheolwyr gofal preswyl plant a oedd ar y Gofrestr 
ym mis Mehefin 2014 wedi bod yn eu swydd bresennol   

6.10    Roedd nifer y rheolwyr a newidiodd eu cyflogaeth wedi cynyddu. O’r rheolwyr a oedd ar y 
Gofrestr ym mis Mehefin 2014, roedd 59 y cant wedi dechrau eu swydd bresennol yn ystod y 
tair blynedd diwethaf. Roedd hyn pump y cant yn fwy nag ym mhroffil 2013.

6.10    Roedd nifer y rheolwyr a oedd wedi bod yn eu swydd bresennol am fwy na phum mlynedd 
wedi gostwng o 51 yn 2013 (32 y cant) i 43 yn 2014 (25 y cant).

Tabl 5: Rhesymau pam yr oedd rheolwyr wedi gadael y Gofrestr fel rheolwr gofal 
preswyl plant rhwng mis Gorffennaf 2013 a mis Mehefin 2014
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Nifer y rheolwyr Canran y rhai 
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Dileu’n wirfoddol 14 51.9 %

Heb wneud cais i adnewyddu cofrestriad 4 14.8 %

Newid rôl Gofrestredig i weithiwr cymdeithasol 2 7.4 %

Newid i weithiwr gofal preswyl plant 2 7.4 %

Heb dalu ffi flynyddol 2 7.4 %

Newid i reolwr cartref gofal oedolion 1 3.7 %

Newid i weithiwr cartref gofal oedolion 1 3.7 %

Newid i reolwr gofal cartref 1 3.7 %

Cyfanswm 27  100 %
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Tabl 6: Rhesymau pam yr oedd rheolwyr wedi gofyn am gael eu dileu’n wirfoddol fel 
rheolwr gofal preswyl plant rhwng mis Gorffennaf 2013 a mis Mehefin 2014

6.12    Roedd hanner y rheolwyr a adawodd y Gofrestr fel rheolwyr gofal preswyl plant wedi symud 
i rôl gofal cymdeithasol wahanol, ac roedd y 14 rheolwr arall wedi gadael cyflogaeth gofal 
cymdeithasol. Nifer fach yn unig a roddodd ymddeoliad fel rheswm dros adael.

6.13    Adawodd rheolwyr sydd wedi bod yn cyflawni’r rôl am gyfnod hir yn gadael. Roedd hyn yn 
cynnwys pum rheolwr rhwng 36 a 55 oed a fu yn eu swyddi rheoli ers dros bum mlynedd. 
Roedd y rhan fwyaf wedi bod yn eu swydd bresennol ers dros dair blynedd. Roedd pedwar 
wedi bod ar y Gofrestr am y cyfnod mwyaf posibl, sef bron 10 mlynedd, ac roedd 18 wedi 
bod wedi’u cofrestru ers dros bum mlynedd. 

6.14    Mae hyn yn dynodi colled arwyddocaol o brofiad yn y sector ac yn codi cwestiynau ynglŷn â’r 
rhesymau dros y trosiant ac i ble mae rheolwyr yn mynd.

6.15    Roedd y nifer gyffredinol a adawodd yn fwy na’r nifer a ddisodlwyd gan reolwyr newydd yn 
cofrestru. Fodd bynnag, gan fod y rhan fwyaf o reolwyr a oedd yn newydd i’r Gofrestr yn y 
rôl hon yn rhai a oedd newydd gymhwyso, roeddent yn llai profiadol o lawer fel rheolwyr na’r 
rhai hynny a oedd yn gadael y rôl.

Rheswm dros ofyn am gael eu dileu’n wirfoddol Nifer y 
rheolwyr

Canran y rhai 
hynny a adawodd 

Nid yw cofrestru’n ofynnol ar gyfer y swydd bresennol 4 28.7 %

Arall 2 14.3 %

Wedi ymddeol 2 14.3 %

Gweithio ym maes gofal cymdeithasol y tu allan i Gymru 2 14.3 %

Di-waith ar hyn o bryd 1 7.1 %

Byw y tu allan i’r Deyrnas Unedig 1 7.1 %

Heb fod yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol mwyach 1 7.1 %

Cymryd seibiant o weithio ym maes gofal cymdeithasol 1 7.1 %

Cyfanswm 14  100 %
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  Gweithwyr gofal preswyl plant
Tabl 7: Nifer y gweithwyr gofal preswyl plant cofrestredig ym mhob proffil ers mis 
Gorffennaf 2012

7.1   Roedd mis Mawrth 2014 yn gyfnod brig ar gyfer gwahodd gweithwyr gofal preswyl plant i 
adnewyddu eu cofrestriad, gan fod chwe blynedd wedi mynd heibio ers i gofrestriad gael ei 
gyflwyno.

7.2   Diwedd eu cyfnod cofrestru yw’r adeg pan fo’r rhai hynny nad ydynt wedi’u cyflogi yn fwy 
tebygol o adael y Gofrestr. Roedd 14 yn fwy o weithwyr yn gyffredinol yn 2014, sef cynnydd 
llai o lawer nag a welwyd yn y flwyddyn flaenorol (145).  

7.3   O’r 2,167 o weithwyr a oedd ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2014, roedd 2,044 wedi’u cyflogi 
ym maes gofal preswyl plant. Mae’n bosibl yr oedd y 123 (chwech y cant) nad oeddent wedi’u 
cyflogi ym maes gofal preswyl plant rhwng swyddi neu yn y broses o symud oddi ar y Gofrestr 
(gostyngiad o’r wyth y cant yn 2013). 

7.4   Mae’r nifer sy’n gweithio rhan o’u hamser yng Nghymru i ddarparwr sydd wedi’i leoli y tu 
allan i Gymru wedi aros yn sefydlog ers y ddwy flynedd ddiwethaf. 

7

Mehefin 2012 Mehefin 2013 Mehefin 2014

Nifer y gweithwyr yn y proffil 2,008 2,153 2,167

Y nifer nad ydynt wedi’u cyflogi ar 
hyn o bryd

106 169 123

Y nifer sy’n gweithio i ddarparwr sydd 
wedi’i leoli yn Lloegr ac sy’n gweithio 
rhan o’r amser yng ngwasanaethau’r 
darparwr yng Nghymru 159 139 141
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  Oedran a rhyw gweithwyr gofal preswyl plant  
Ffigur 8: Oedran a rhyw gweithwyr gofal preswyl plant ym mis Mehefin 2014

8.1   Ym mis Mehefin 2014, roedd 901 o ddynion (877 ym mhroffil 2013) a 1,266 o fenywod 
(1,276 ym mhroffil 2013).  

8.2   Er bod nifer y dynion sydd wedi’u cofrestru ar gyfer y rôl hon wedi cynyddu a nifer y menywod 
wedi gostwng, mae’r gymhareb dynion:menywod yn parhau i fod yn ddau:tri. 
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Ffigur 9: Proffil oedran cymharol gweithwyr gofal preswyl plant ym mis Mehefin 
2012, 2013, 2014

8.3   Gwelwyd cynnydd yn nifer y gweithwyr 30 oed ac iau (72 yn fwy nag yn 2013) am y 
drydedd flwyddyn yn olynol. Bu gostyngiad yn niferoedd y rhan fwyaf o grwpiau oedran 
eraill, ac eithrio’r rhai hynny a oedd yn 65 oed a hŷn, a arhosodd yr un fath (saith 
gweithiwr). 

8.4   Mae’r rhan fwyaf yn parhau i fod yn hŷn na 30 oed (67 y cant), ac roedd mwy na hanner 
(52 y cant) yn hŷn na 35 oed. Roedd y 184 o weithwyr preswyl a oedd yn hŷn na 55 oed 
yn cynrychioli 8.5 y cant o’r rhai hynny a oedd wedi’u cofrestru, ac roedd y niferoedd wedi 
gostwng ers 2013 (196).

8.5   Oedran cyfartalog yr holl gweithwyr gofal preswyl plant oedd 38 oed.
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  Y sector y mae gweithwyr gofal preswyl plant yn 
gweithio ynddo

Ffigur 10: Canran y gweithwyr gofal preswyl plant a oedd yn cael eu cyflogi ym mhob 
sector ym mis Mehefin 2014

9.1   Lle’r oedd gan unigolyn cofrestredig fwy nag un swydd, ei brif swydd yn unig a gyfrwyd yn  
y Proffil hwn. 

9.2   Roedd y ganran a oedd yn cael eu cyflogi trwy asiantaeth gyflogaeth wedi codi ychydig o  
0.2 y cant ers 2013. 

9.3   Mae dosbarthiad gweithwyr ar draws y sectorau wedi aros yr un fath i raddau helaeth.  
Roedd y nifer fwyaf o weithwyr (52 y cant) yn gweithio yn y sector preifat o hyd. Roedd y  
nifer a oedd yn gweithio i awdurdod lleol (23 y cant) wedi gostwng 3 y cant ac roedd y nifer 
leiaf, sef y rhai hynny a oedd yn gweithio yn y trydydd sector (11 y cant), wedi gostwng un  
y cant hefyd. 

9

1%

   Preifat – gwasanaethau a gofrestrwyd yng Nghymru

   Gwasanaethau a gofrestrwyd gan yr awdurdod lleol

   Trydydd sector – gwasanaethau a gofrestrwyd yng Nghymru

   Gweithio ar draws y ffin i ddarparwyr preifat

   Gweithwyr asiantaeth

   Ysgolion awdurdod lleol

   Ysgolion preifat yng Nghymru nad ydynt wedi’u cofrestru

   Rolau eraill yng Nghymru / Heb fod yn gweithio mewn 
gwasanaeth preswyl

Llai nag 1%

52%

23%

11%

7%

3% 2%



Proffil y Rheolwyr a’r Gweithwyr Gofal Preswyl Plant yng Nghymru 

20

Tabl 8: Niferoedd cymharol rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl plant cofrestredig ym 
mhob sector

9.4   Mae’r gymhareb yn rhoi arwydd yn unig o gyfran y rheolwyr o gymharu â gweithwyr ar y 
Gofrestr oherwydd bod strwythurau gwasanaethau’n amrywio. Mewn rhai gwasanaethau, 
roedd nifer o bobl wedi’u cymhwyso’n rheolwyr, gan gynnwys dirprwyon, ac mewn 
gwasanaethau eraill dim ond un unigolyn oedd wedi’i gymhwyso’n rheolwr. Nid oedd rheolwr 
cyfredol gan rai gwasanaethau, ac os oedd gwasanaeth yn newydd, fe allai fod ganddo reolwr 
ond dim gweithwyr eto.

Sector Rheolwyr Gweithwyr Cymhareb fras

Gwasanaethau sydd wedi’u cofrestru gyda’r 
awdurdod lleol

26 461 1:18

Ysgolion awdurdod lleol nad ydynt wedi’u 
cofrestru gydag AGGCC

3 51 1:17

Gwasanaethau preifat sydd wedi’u cofrestru 
yng Nghymru

113 1,073 1:9

Gwasanaethau trydydd sector sydd wedi’u 
cofrestru yng Nghymru

12 231 1:19

Darparwyr preifat y tu allan i Gymru sydd â 
staff sy’n gweithio yn eu gwasanaethau ar 
draws ffin Cymru o bryd i’w gilydd

12 141 1:12

Gweithwyr asiantaeth 0 55 Dd/B

Ysgolion preifat yng Nghymru nad ydynt wedi’u 
cofrestru gydag AGGCC

0 21 0:21

Rolau eraill yng Nghymru / heb fod mewn 
gwasanaeth preswyl

3 11 Dd/B

Cyfanswm 169 2,044
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Ffigur 11: Nifer y gweithwyr gofal preswyl plant ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2014 a 
oedd yn cael eu cyflogi ym mhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru
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Tabl 9: Nifer y rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl plant, ar y Gofrester ar mis Mehefin 
2014 yn gweithio ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru

9.5   Roedd yr ardaloedd awdurdod lleol lle’r oedd y rhan fwyaf o weithwyr gofal preswyl plant yn 
cael eu cyflogi yn wahanol iawn i’r rheolwyr: Powys 254 o weithwyr (15 o reolwyr), Wrecsam 
222 o weithwyr (29 o reolwyr), Caerdydd 200 o weithwyr (5 o reolwyr) ac Abertawe 121 o 
weithwyr (14 o reolwyr). Mae hyn o ganlyniad i nifer o ffactorau, gan gynnwys strwythurau 
amrywiol ysgolion preswyl a chartrefi plant, swyddi gwag ar gyfer rheolwyr mewn rhai 
gwasanaethau a’r ffaith bod gan rai gwasanaethau ddirprwy a rolau ychwanegol eraill lle 
mae’r sawl sy’n eu cyflawni wedi cymhwyso’n rheolwr.

Ardal awdurdod lleol Nifer y rheolwyr Nifer y gweithwyr

Wrecsam 29 222

Powys 15 254

Abertawe 14 121

Cyflogwr yn Lloegr – Gwaith cyflenwi  
yng Nghymru

13 164

Sir Benfro 11 108

Gwynedd 10 138

Sir Gaerfyrddin 8 85

Rhondda Cynon Taf 8 104

Sir y Fflint 7 95

Sir Fynwy 7 47

Casnewydd 7 108

Pen-y-bont ar Ogwr 6 56

Caerdydd 5 200

Conwy 5 45

Sir Ddinbych 5 70

Castell-nedd Port Talbot 5 120

Bro Morgannwg 5 28

Caerffili 3 35

Blaenau Gwent 2 0

Ceredigion 2 7

Merthyr Tudful 1 9

Ynys Môn 1 27

Torfaen 0 1

Cyfanswm 169 2,044
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  Gweithwyr gofal preswyl plant – cyfnod yn y swydd
Ffigur 12: Nifer y blynyddoedd yr oedd gweithwyr gofal preswyl plant a oedd ar y 
Gofrestr ym mis Mehefin 2014 wedi bod yn eu swydd bresennol

10.1   Mae’r gyfradd newid swydd yn parhau i gynyddu. Ym mis Mehefin 2014, roedd mwy na 
hanner y gweithwyr gofal preswyl plant, sef 53.3 y cant, wedi bod yn eu swydd bresennol ers 
tair blynedd neu lai, o gymharu â 49 y cant yn 2013. Roedd y gweithwyr hynny a oedd wedi 
bod yn eu swydd ers pum mlynedd neu fwy wedi gostwng o 32.3 y cant yn 2013 i 26.7 y cant 
yn 2014. 

10.2   Roedd rhai gweithwyr wedi newid swydd ar ôl cyflawni’r cymhwyster sy’n ofynnol i fod yn 
rheolwr. Newidiwyd cofrestriad y 24 gweithiwr hyn i reolwr gofal preswyl plant, ac maent 
wedi’u cynnwys yn y rhan o’r proffil hwn sy’n ymwneud a rheolwyr.  
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  Cymwysterau gweithwyr gofal preswyl plant   
11.1   Mae’n rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y Gofrestr ddarparu tystiolaeth fod ganddynt un o’r cymwysterau 

a gyhoeddir yn Nhabl Cymwysterau’r Cyngor Gofal sy’n ofynnol ar gyfer cofrestru. Yn ogystal 
â’r cymhwyster sy’n ofynnol ar hyn o bryd, sef Diploma Lefel 3 y Fframwaith Cymwysterau a 
Chredydau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) ar gyfer Cymru a Gogledd 
Iwerddon, mae’r cymwysterau rhagflaenol a restrir yn y tabl isod yn parhau i gael eu derbyn ar 
gyfer cofrestru. Cyn cyflwyno’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau ym mis Ionawr 2011, y 
cymhwyster gofynnol ar gyfer y rôl hon oedd CGC 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

11.2   Os nad oes ganddynt gymhwyster, mae’n rhaid i weithwyr gofal preswyl plant gwblhau 
Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol Cymru cyn cofrestru, a chyflawni un o’r cymwysterau 
sy’n ofynnol cyn adnewyddu eu cofrestriad.

Tabl 10: Y cymwysterau a oedd gan weithwyr gofal preswyl plant cofrestredig ym mis 
Mehefin 2014

11.3   O’r 444 o weithwyr gofal preswyl plant a ymunodd â’r Proffil ers 2013, roedd 54 eisoes 
wedi cymhwyso ar gyfer y rôl pan wnaethant gofrestru. O’r rhain, roedd 12 yn dychwelyd 
i’r Gofrestr. Roedd y lleill wedi cymhwyso tra’u bod yn gweithio’n flaenorol mewn rôl gofal 
preswyl plant yn Lloegr neu mewn rôl yn gweithio gyda phlant yng Nghymru. 

11

Cymhwyster Nifer y gweithwyr Canran

Cwblhau’r Fframwaith Sefydlu 883 41%

CGC 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant) 768 35%

CGC 3 Gofalu am Blant a Phobl Ifanc 281 13%

Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(Plant a Phobl Ifanc [Cymru])

133 6%

CGC 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant) 49 2%

Diploma Lefel 3 ar gyfer y Gweithlu Plant a Phobl 
Ifanc (Llwybr Gofal Cymdeithasol) (Lloegr)

20 1%

CGC 4 Rheolwyr Gofal Preswyl Plant 7 Llai nag 1%

Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol 7 Llai nag 1%

CGC 4 Gofal 6 Llai nag 1%

CGC 4 Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer 
Gwasanaeth Gofal

5 Llai nag 1%

LHSCS Lefel 5 (Plant a Phobl Ifanc – Ymarfer Uwch) 4 Llai nag 1%

LHSCS Lefel 5 (Plant a Phobl Ifanc – Rheolaeth Breswyl) 4 Llai nag 1%

Cyfanswm 2,167 100%
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11.4   Erbyn mis Mehefin 2014, roedd 1,284 (59.3 y cant) o weithwyr cofrestredig wedi rhoi gwybod 
i’r Cyngor Gofal eu bod yn gymwysedig. Mae hyn ychydig yn llai na’r 1,295 (60.1 y cant) ym 
mis Mehefin 2013, o ganlyniad i weithwyr cymwysedig yn gadael y Gofrestr a gweithwyr heb 
gymhwyso’n cael eu recriwtio. 

11.5   Mae nifer fach iawn o weithwyr gofal preswyl plant nad ydynt yn cwblhau eu cymhwyster 
erbyn eu dyddiad adnewyddu ond sy’n dymuno parhau i weithio yn y sector hwn. Mewn 
achosion o’r fath, gall eu rheolwr wneud cais i AGGCC, sy’n rheoleiddio’r cartrefi plant yng 
Nghymru, i ganiatáu i’r gweithiwr barhau i ymarfer tra’i fod yn cwblhau’r cymhwyster. 

11.6   Yn ystod y flwyddyn ers mis Gorffennaf 2013, bu cyfanswm o 10 achos yn y categori hwn. O’r 
rhain, caniataodd adnewyddiad gan Bwyllgor Cofrestru’r Cyngor Gofal gydag amod i gwblhau 
eu cymhwyster o fewn terfyn amser penodol. O’r chwech arall, roedd tri wedi cwblhau’r 
cymhwyster cyn cael eu hatgyfeirio i Bwyllgor Cofrestru ac roedd tri’n cael eu prosesu ar yr 
adeg adrodd.

11.7   Mae gweithwyr gofal preswyl plant sy’n aros yn gofrestredig am dair blynedd o leiaf yn 
cyflawni’r cymhwyster sy’n ofynnol ar gyfer y rôl hon i weithio yng Nghymru.
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  Trosiant gweithwyr gofal preswyl plant 
Tabl 11: Cymharu nifer y gweithwyr a ymunodd â’r Gofrestr ac a adawodd y Gofrestr 
fel gweithwyr gofal preswyl plant ym Mhroffiliau mis Mehefin 2012, 2013 a 2014

12.1   Ni welwyd llawer o newid o ran nifer y gweithwyr ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2014 o 
gymharu â mis Mehefin 2013. Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod hwn, cafodd 420 o weithwyr 
newydd eu recriwtio a’u cofrestru, yn ogystal ag 16 a ailymunodd â’r Gofrestr yn y rôl hon ac 
wyth a oedd wedi’u cofrestru’n flaenorol ar gyfer rôl wahanol. Roedd hyn yn gwneud cyfanswm 
o 444 o weithwyr na fuont ym Mhroffil 2013 (20.6 y cant). Roedd nifer ychydig yn llai, sef 
430 (20 y cant), wedi gadael y rôl hon rhwng mis Gorffennaf 2013 a mis Mehefin 2014, sy’n 
golygu bod nifer gyffredinol y gweithwyr ar y Gofrestr wedi cynyddu llai nag un y cant.  

Tabl 12: Nifer y dynion a’r menywod a adawodd y Gofrestr ac a ymunodd â’r Gofrestr 
fel gweithwyr gofal preswyl plant rhwng mis Mehefin 2013 a mis Mai 2014

12.2   Er eu bod yn dal i fod yn y lleiafrif yn gyffredinol, mae nifer y dynion ar y Gofrestr gweithwyr 
gofal preswyl plant wedi cynyddu tra bod nifer y menywod wedi gostwng.

12

Mehefin 2012 Mehefin 2013 Mehefin 2014

Nifer y gweithwyr yn y Proffil 2,008 2,153 2,167

Gwahaniaeth net ers y flwyddyn 
flaenorol - 72 + 145 + 14

Nifer y 
gweithwyr ym 

mis Mehefin 2013

Nifer y 
gweithwyr ym 

mis Mehefin 2014

Gwahaniaeth yn 
nifer y gweithwyr

Menywod 1,276 1,266 -10

Dynion 877 901 +24

Cyfanswm 2,153 2,167 +14
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Proffil y rhai hynny a ymunodd neu a ailymunodd â’r Gofrestr fel gweithiwr 
gofal preswyl plant

Ffigur 13: Oedran a rhyw gweithwyr gofal preswyl plant a ymunodd â’r Gofrestr fel 
gweithiwr gofal preswyl plant ers mis Gorffennaf 2013

12.3   Roedd mwy o fenywod (254, 57.2 y cant) na dynion (190, 42.8 y cant) wedi’u recriwtio i’r 
Gofrestr. Fodd bynnag, gan fod mwy o fenywod na dynion wedi gadael y Gofrestr, roedd 
nifer y dynion yn gyffredinol wedi cynyddu. 

Tabl 13: Oedran gweithwyr gofal preswyl plant a ymunodd â’r Gofrestr fel gweithiwr 
gofal preswyl plant yn 2013 a 2014
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Grŵp Oedran Newydd yn 2013 Newydd yn 2014 Gwahaniaeth

Iau na 25 86 101 +15

25 - 30 135 153 +18

31 - 35 63 58 -5

36 - 40 52 36 -16

41 - 45 43 39 -4

46 - 50 31 31 0

51 - 55 33 15 -18

56 - 60 8 8 0

61 - 65 2 3 +1

Hŷn na 65 0 0 0

Cyfanswm 453 444 -9
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12.4   Roedd dros hanner y gweithwyr (57 y cant) a ymunodd â’r proffil gweithwyr ers mis 
Gorffennaf 2013 (254) yn 30 oed neu’n iau. Roedd hyn 33 yn fwy na’r flwyddyn flaenorol.

12.4   Bu llawer o symud i’r Gofrestr ac oddi arni ymhlith gweithwyr a oedd yn iau na 36 oed (206 
yn gadael a 312 yn ymuno â’r Gofrestr), a llawer llai o symud ymhlith gweithwyr a oedd yn 
hŷn na 45 oed (124 yn gadael, 57 yn ymuno â’r Gofrestr).

Tabl 14: Cymwysterau neu Dystysgrif Sefydlu a oedd gan weithwyr gofal preswyl 
plant a oedd yn ymuno ar Gofrester yn y rôl ers mis Gorffennaf 2013

12.6   Nid oedd y rhan fwyaf o’r gweithwyr a ymunodd â’r Gofrestr fel gweithiwr gofal preswyl 
plant ers mis Gorffennaf 2013 (384, 86.5 y cant) wedi cymhwyso eto. 

12.7   O’r 420 o weithwyr newydd a oedd yn ymuno â’r Gofrestr am y tro cyntaf, roedd 42 (10 y 
cant) eisoes yn gymwysedig pan wnaethant gofrestru. Nid oedd y 378 (90 y cant) a oedd yn 
weddill wedi cymhwyso, ond roeddent wedi cwblhau’r Fframwaith Sefydlu. O’r 16 o bobl a 
oedd yn dychwelyd i’r Gofrestr, roedd 12 (75 y cant) eisoes yn gymwysedig. 

Cymhwyster Nifer y gweithwyr Canran

Tystysgrif Sefydlu 384 86.5%

CGC 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant) 27 6.1%

Diploma Lefel 3 ar gyfer y Gweithlu Plant a Phobl 
Ifanc (Llwybr Gofal Cymdeithasol) 10 2.3%

Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(Plant a Phobl Ifanc [Cymru])

9 2.0%

CGC 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant) 7 1.6%

CGC 3 Gofalu am Blant a Phobl Ifanc 3 Llai nag 1%

CGC 4 Rheolwyr Gofal Preswyl Plant 3 Llai nag 1%

Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol 1 Llai nag 1%

Cyfanswm 444 100%
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Proffil y rhai hynny a adawodd y Gofrestr fel gweithiwr gofal preswyl plant

Ffigur 14: Oedran a rhyw gweithwyr a adawodd y Gofrestr gweithwyr gofal preswyl 
plant rhwng mis Gorffennaf 2013 a mis Mehefin 2014 

12.8   O’r 430 a adawodd y Gofrestr fel gweithiwr gofal preswyl plant ers mis Gorffennaf 2013, 
roedd 206 (48 y cant) yn iau na 36 oed. Roedd mwy o fenywod wedi gadael (264, 61.4 
y cant o’r rhai hynny a adawodd) na dynion (166, 38.6 y cant o’r rhai hynny a adawodd). 
Roedd bron pump y cant yn hŷn na 60 oed. 

12.9   O’r 430 a adawodd y proffil, roedd 13 yn weithwyr asiantaeth, roedd 26 yn gweithio y 
tu allan i Gymru ac roedd 97 arall nad oeddent wedi’u cyflogi mewn rôl yr oedd yn rhaid 
cofrestru ar ei chyfer.

12.10   Er bod trosiant ar gyfartaledd o 20 y cant, roedd gan rai gwasanaethau ym mhob sector 
drosiant isel iawn yn ystod y flwyddyn hyd at fis Mehefin 2014. Roedd gan y pum darparwr 
gofal preswyl plant yng Nghymru a oedd yn cyflogi’r nifer fwyaf o weithwyr drosiant o 
rhwng 12 a 22 y cant. O’r 24 o ddarparwyr a chanddynt fwy na 30 o weithwyr, roedd gan 
15 drosiant o fwy na 10 y cant yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys pedwar a chanddynt 
drosiant o fwy nag 20 y cant.   
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Tabl 15: Rhesymau dros gael eu dileu oddi ar y Gofrestr gweithwyr gofal preswyl plant

12.11   Roedd dros hanner y gweithwyr a adawodd y Gofrestr yn gymwysedig (234, 54 y cant). O’r 
rhain, roedd 30 o weithwyr wedi symud i rolau cofrestredig eraill (y rhan fwyaf yn dod yn 
rheolwr), ond roedd 204 wedi gadael y Gofrestr. 

Tabl 16: Rhesymau a roddwyd gan unigolion cofrestredig dros ofyn am gael eu dileu 
o’r Gofrestr

12.12   Ni chaiff rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl plant eu dileu o’r Gofrestr oni bai eu bod 
wedi rhoi’r gorau i weithio yn y rôl hon ac na wyddys am unrhyw faterion yn ymwneud ag 
ymddygiad. Pan gânt eu dileu, ni allant ymarfer mewn unrhyw rôl gofal cymdeithasol y mae 
cofrestru’n orfodol ar ei chyfer.

Rheswm dros adael y Proffil Nifer y 
gweithwyr

Heb wneud cais i adnewyddu cofrestriad, neu gais adnewyddu anghyflawn 159

Dileu’n wirfoddol 145

Dileu am beidio â thalu ffi flynyddol 92

Symud i rôl rheolwr gofal preswyl plant 24

Newid i rôl gweithiwr cymdeithasol cymwysedig 3

Gorchymyn Atal Dros Dro 2

Wedi marw 1

Newid i rôl gweithiwr cartref gofal oedolion 1

Newid i rôl gweithiwr gofal cartref 1

Newid i rôl myfyriwr gwaith cymdeithasol 1

Dileu gan Bwyllgor Ymddygiad 1

Cyfanswm 430

Rheswm dros ofyn am gael eu dileu’n wirfoddol Nifer y 
gweithwyr

Nid oes angen cofrestru ar gyfer eu swydd bresennol 49

Heb fod yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol mwyach 38

Gweithio ym maes gofal cymdeithasol y tu allan i Gymru 15

Cymryd seibiant o weithio ym maes gofal cymdeithasol 14

Wedi ymddeol 13

Arall 10

Di-waith ar hyn o bryd 3

Methu â bodloni’r gofyniad hyfforddi a datblygu ar ôl cofrestru 2

Byw y tu allan i’r Deyrnas Unedig 1

Cyfanswm 145



www.cgcymru.org.uk

31

  Amrywiaeth 
13.1   Cesglir data cyfle cyfartal i fonitro bod y broses gofrestru’n deg. Mae darparu’r data monitro 

hwn yn rhan wirfoddol o’r broses ymgeisio. 

13.2   O’r rheolwyr cofrestredig, rhoddodd 75 y cant wybodaeth am anabledd. O’r rhai a 
ymatebodd, datganodd 100 y cant nad oedd ganddynt anabledd. O’r 74 y cant o reolwyr 
a roddodd wybodaeth am eu hethnigrwydd, roedd 94.7 y cant (gostyngiad bach o 96.9 y 
cant yn 2013) wedi disgrifio’u hunain fel bod yn Wyn Prydeinig, Gwyn Cymreig neu Wyn 
Gwyddelig. Roedd yr unigolion eraill a roddodd y wybodaeth hon wedi disgrifio’u hunain fel 
bod yn Ddu Caribïaidd, Du Affricanaidd neu’n perthyn i gefndir ethnig cymysg arall. 

13.3   O’r gweithwyr cofrestredig, rhoddodd 73 y cant wybodaeth am anabledd, ac roedd un 
ohonynt wedi datgan anabledd, sydd yr un fath â phroffil 2013. O’r rhai hynny a roddodd 
wybodaeth am eu hethnigrwydd, roedd 95.7 y cant wedi disgrifio’u hunain fel bod yn 
Wyn Prydeinig, Gwyn Cymreig neu Wyn Gwyddelig. Roedd yr unigolion eraill a roddodd y 
wybodaeth hon wedi’u gwasgaru ar draws yr ystod o grwpiau ethnig eraill.

13.4   O’r rheolwyr cofrestredig a ddarparodd wybodaeth am eu gallu yn y Gymraeg (75 y cant), 
roedd 10 y cant wedi disgrifio’u hunain fel bod yn siaradwyr Cymraeg rhugl. Roedd nifer y 
rhai nad oeddent yn siarad unrhyw Gymraeg wedi cynyddu ychydig i 73 y cant. 

13.5   O’r gweithwyr cofrestredig a roddodd wybodaeth am eu gallu yn y Gymraeg (74 y cant), 
roedd 9.7 y cant wedi disgrifio’u hunain fel bod yn siaradwyr Cymraeg rhugl, a datganodd 
68.7 y cant (70.4 y cant yn 2013) nad oeddent yn siarad unrhyw Gymraeg. 

13
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  Crynodeb  
14.1   Mae’r Gofrestr rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl plant wedi aros yn debyg o ran maint i 

2013, gydag ychydig yn fwy yn ymuno â’r Gofrestr na’i gadael. Ceir tystiolaeth o unigolion 
cofrestredig yn symud i mewn ac allan o’r sector a rhwng swyddi. Mae’r Cyngor Gofal yn 
gweithio gydag AGGCC i gysoni’r data a ddelir am reolwyr. 

14.2   Mae’r Gofrestr wedi’i seilio ar gymwysterau ac yn cynnwys rheolwyr a gweithwyr sydd 
wedi’u cofrestru mewn cartrefi plant a rhai ysgolion arbennig preswyl yng Nghymru. Er bod 
132 o’r rheolwyr gofal preswyl plant yn rheoli gwasanaeth, roedd 47 wedi’u cymhwyso’n 
rheolwr ac yn gweithio mewn rolau eraill, gan gynnwys dirprwy reolwr. 

14.3   Roedd nifer y cartrefi plant cofrestredig wedi cynyddu o 124 i 130. Roedd nifer fach o 
gartrefi nad oedd ganddynt reolwr cymwysedig wedi’i gofrestru â’r Cyngor Gofal i weithio 
yn y gwasanaeth.

14.4   Er bod nifer y rheolwyr ifanc 35 oed ac iau wedi gostwng, mae’r grŵp oedran 41 i 45 wedi 
cynyddu bob blwyddyn. Mae’r gymhareb dau:tri o ran dynion i fenywod yn anghyffredin yn 
y sector gofal cymdeithasol.

14.5   Mae gan yr holl rai sydd wedi’u cofrestru ar gyfer rôl rheolwr gofal preswyl plant 
gymhwyster gofynnol i ymarfer. 

14.6   Roedd trosiant rheolwyr wedi cynyddu i 15.8 y cant yn ystod y flwyddyn. Fodd bynnag, 
roedd y nifer a oedd wedi’u cofrestru wedi parhau i dyfu gyda chynnydd net o wyth 
rheolwr. Y rheswm dros hyn oedd, er bod nifer fwy wedi gadael y sector yn ystod y 
flwyddyn o gymharu â 2012 i 2013, roedd nifer fwy wedi ymuno.

14.7   Roedd tystiolaeth o gynllunio ar gyfer olyniaeth gan fod 24 gweithiwr wedi cymhwyso’n 
rheolwyr, ond nid oedd hyn wedi cynyddu’n sylweddol (23 yn 2013). 

14.8   Roedd rheolwyr ym mhob grŵp oedran wedi gadael y Gofrestr ac roedd gan lawer ohonynt 
gryn dipyn o brofiad. Nid oedd digon o reolwyr newydd gymhwyso ar gael i ddisodli’r nifer a 
adawodd, ac roedd rheolwyr wedi dod i weithio yng Nghymru o Loegr hefyd.

14.9  Y sector preifat oedd yn cyflogi’r nifer fwyaf o staff, ac roedd wedi cynyddu am y drydedd 
flwyddyn. Roedd y niferoedd a gyflogwyd gan yr awdurdod lleol a’r trydydd sector wedi 
parhau i ostwng. Roedd y nifer fwyaf o reolwyr a gweithwyr wedi’u lleoli yn Wrecsam a 
Phowys. 

14.10   Gwelwyd mwy o symud rhwng swyddi yn y sector hefyd, gyda dros hanner y rheolwyr (59 y 
cant) wedi dechrau yn eu swydd bresennol o fewn y tair blynedd diwethaf. 

14.11   Nid oedd pob agwedd ar broffil y gweithwyr gofal preswyl plant yr un fath â’r rheolwyr. Bu 
cynnydd am y drydedd flwyddyn yn nifer y gweithwyr 30 oed neu iau, ond roedd y rhan 
fwyaf (67 y cant) yn hŷn na 30 oed. Roedd nifer y dynion wedi cynyddu a nifer y menywod 
wedi gostwng. 

14
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14.12   Roedd y trosiant blynyddol cyfartalog o 20 y cant o weithwyr gofal preswyl plant a oedd 
yn gadael y Gofrestr yn uwch na throsiant y rheolwyr. Roedd lleiafrif o weithwyr wedi nodi 
ymddeol fel rheswm dros adael. Mae’r cyfartaledd wedi’i gynyddu gan rai darparwyr sy’n 
cyflogi mwy o weithwyr ac sydd â throsiant uchel.

14.13   Roedd canran y gweithwyr a oedd yn gymwysedig ar yr adeg cofrestru wedi cynyddu. Fodd 
bynnag, roedd mwyafrif y gweithwyr newydd yn parhau i fod yn ifanc (roedd 57 y cant yn 30 
oed neu’n iau), yn fenywod (57 y cant) a heb gymhwyso (86.5 y cant). Roedd y rhai hynny a 
adawodd y Gofrestr yn hŷn ac yn fwy cymwysedig na’r rhai hynny a ymunodd. Er bod nifer 
gyffredinol y gweithwyr gofal preswyl plant cymwysedig wedi cynyddu, roedd y trosiant wedi 
achosi i ganran gyffredinol y gweithwyr cymwysedig ostwng ychydig i 59.3 y cant. 

14.14   Roedd symud rhwng swyddi yn y sector wedi cynyddu hefyd, yn enwedig ymhlith gweithwyr 
iau. Roedd dros hanner wedi bod yn eu swydd bresennol am lai na thair blynedd. 

14.15   Nid oedd unrhyw gynnydd o ran canran y rheolwyr a’r gweithwyr a ddatganodd eu bod yn 
gallu siarad Cymraeg (10 y cant). 
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  Y camau nesaf 
15.1   Mae’r wybodaeth yn y proffil yma yn darparu data ar gyfer cynllunwyr, penderfynwyr a 

Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn llywio trafodaethau’r Cyngor Gofal gyda Chomisiynwyr 
gwasanaethau, AGGCC, perchennog / cyflogwyr, cyfarwyddwyr gwasanaethau 
cymdeithasol fel swyddogion atebol a’r llywodraeth, y mae angen iddynt ddefnyddio’r 
wybodaeth hon am reolwyr a gweithwyr gofal preswyl plant i sicrhau bod gwasanaethau 
yng Nghymru yn bodloni anghenion plant yng Nghymru yn y dyfodol.

15.2   Mae’r Cyngor Gofal yn defnyddio’r wybodaeth hon trwy gydol ei raglen waith i hybu 
proffesiynoldeb ac ansawdd ymarfer rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl plant.

15.3   Yn arbennig, mae’r Cyngor Gofal wedi dechrau gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i 
ddatblygu strategaeth ar gyfer y gweithlu ac ymchwilio i ffyrdd eraill o fynd i’r afael â chadw 
rheolwyr a gweithwyr. 

15.4   Mae’r ‘Canllawiau Ymarfer ar gyfer Gweithwyr Gofal Preswyl Plant’ yn destun 
ymgynghoriad tan 5 Rhagfyr 2014. Datblygwyd y canllawiau hyn ar gyfer y grŵp penodol 
hwn o weithwyr, ac maent yn cyd-fynd â’r canllawiau ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol a 
gweithwyr cymdeithasol, sef y ddau grŵp arall y mae’n rhaid iddynt gofrestru i ymarfer.

15.5   Gweithiodd y Cyngor Gofal gyda’r sector i ddatblygu a threialu fframwaith ar gyfer 
datblygiad proffesiynol parhaus. Cynhaliwyd y cynllun peilot gan chwe sefydliad yn  
2013 - 2014. 

15.6   Rhannwyd y gwerthusiad o’r cynllun peilot gydag unigolion cofrestredig a’r sefydliadau a 
gymerodd ran, ac roedd yr argymhellion yn ystyried sut i symud ymlaen. Roedd llawer o’r 
materion yn ymwneud ag amser i ddysgu ac astudio a sicrhau bod rhaglenni dysgu ar gael 
sy’n ddigon dwfn i alluogi’r cyfranogwyr i ymestyn eu gwybodaeth a’u sgiliau wrth weithio 
gyda phlant a phobl ifanc ag anghenion cymhleth. Y cam nesaf ar gyfer y fframwaith yw 
ymgysylltu â’r sectorau addysg bellach ac addysg uwch i ddatblygu modiwlau ar gyfer 
rhaglen ddysgu i weithwyr gofal preswyl plant.

15.7   Ar yr un pryd, mae gwaith yn cael ei wneud i ddatblygu rhaglen ar gyfer rheolwyr gofal 
cymdeithasol er mwyn paratoi rheolwyr yn well ar gyfer eu rôl a darparu cyfle i ddysgu’n 
barhaus wrth iddynt symud ymlaen yn eu gyrfa reoli.   

15.8   Mae seminarau’n cael eu cynllunio, i ddechrau ym mis Rhagfyr 2014, i roi cyfle i weithwyr 
gofal preswyl plant atgyfnerthu eu proffesiynoldeb trwy ddysgu a rennir a rhwydweithio, ac 
i gyfrannu at waith ymchwil gofal cymdeithasol a chael mynediad ato.
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