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 1. Cyflwyniad
1.1   Dyma’r proffil cyntaf o’r rheolwyr gofal cartref sy’n gofrestredig gyda Chyngor Gofal 

Cymru. Mae’n seiliedig ar y data am reolwyr gofal cartref a’u cyflogaeth a gyflwynwyd 
ganddynt wrth wneud cais i gofrestru â Chofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol y Cyngor 
Gofal (y Gofrestr) neu i barhau i fod yn gofrestredig arni. Daw’r data hwn o’r Gofrestr ar 20 
Chwefror 2014. 

1.2   Mae wedi bod yn ofynnol i reolwyr gofal cartref sy’n rheoli darpariaeth gofal gofrestru ers 
i Reoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) gael eu diwygio gan Lywodraeth Cymru 
ar 28 Chwefror 20141. Ni all rheolwyr gyflwyno cais i gofrestru oni bai bod ganddynt 
y cymhwyster gofynnol i ymarfer yng Nghymru. Roedd gan reolwyr a benodwyd cyn y 
dyddiad hwnnw tan 31 Rhagfyr 2013 i gydymffurfio â’r rheoliadau.

1   Offerynnau Statudol Cymru 2013 Rhif 225 (W.30) Gofal Cymdeithasol, Cymru Rheoliadau (Diwygiedig) Asiantaethau 
Gofal Cartref (Cymru). 
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  2.  Dadansoddi data o’r Gofrestr Gweithwyr Gofal 
Cymdeithasol, Chwefror 2014

2.1   Mae’r proffil hwn yn disgrifio’r 516 rheolwr oedd ar y Gofrestr ar 20 Chwefror 2014. Ar 
y dyddiad hwn, roedd 29 o reolwyr ychwanegol yn y broses o gyflwyno cais, ond heb 
gyflwyno cais cyflawn. Felly, nid ydynt wedi’u cynnwys yn y proffil hwn.

2.2   Mae data’r Gofrestr yn rhoi proffil o’r rheolwyr. Felly, nid yw’n adlewyrchu maint na 
strwythurau amrywiol y gwasanaethau y maent yn eu rheoli. Mae’r gwasanaethau wedi’u 
cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). Ymhlith 
y 415 gwasanaeth sydd wedi’u cofrestru fel gwasanaethau cartref gydag AGGCC, roedd 
gan 361 ohonynt o leiaf un rheolwr wedi cofrestru neu’n cyflwyno cais i gofrestru gyda’r 
Cyngor Gofal. Mae AGGCC yn adolygu’r 54 gwasanaeth arall i weld pam nad ydynt yn 
cydymffurfio yn ôl pob golwg.

2.3   Os oes mwy nag un rheolwr wedi’i gofrestru mewn gwasanaeth cofrestredig, mae’n dynodi 
gwasanaeth gyda changhennau fel arfer. Mewn nifer bychan yn unig y mae hyn yn dynodi 
bod rheolwr a dirprwy fel ei gilydd wedi’i gofrestru.

2.4   Roedd bron pob rheolwr oedd yn gofrestredig i ymarfer fel rheolwr gofal cartref yn byw 
yng Nghymru. Ymhlith y pump oedd â chyfeiriad gwaith yn Lloegr, roedd pob un o’r rhain 
mewn sir ar hyd y ffin. Roedd un ohonynt yn gweithio mewn gwasanaeth wedi’i gofrestru 
gydag AGGCC tra bod y pedwar arall naill ai’n arfer gwneud rhan o’u gwaith yng Nghymru 
neu’n gwneud hynny ar hyn o bryd.
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 3. Oedran a rhyw 

Ffigur 1 – Oedran a rhyw’r rheolwyr gofal cartref oedd ar y Gofrestr ym mis Chwefror 2014 
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Tabl 1 – Nifer y dynion a menywod sy’n rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ym mis 
Chwefror 2014 yn ôl grŵp oedran 

Grŵp oedran Menywod Dynion Nifer y rheolwyr Canran

O dan 25 0 0 0 0.0

25 - 30 8 3 11 2.1

31 - 35 36 5 41 7.9

36 - 40 45 10 55 10.7

41 - 45 56 21 77 14.9

46 - 50 81 20 101 19.6

51 - 55 82 16 98 19.0

56 - 60 71 19 90 17.4

61 - 65 36 1 37 7.2

Dros 65 5 1 6 1.2

Cyfanswm 420 96 516 100%

3.1   Ymhlith y 516 rheolwr cofrestredig, roedd dros draean (38.6 y cant) rhwng 46 a 55 oed. 
Roedd nifer fechan o reolwyr (2.1 y cant) yn 30 oed neu’n iau. Tra bod 79.3 y cant dros 40 
oed, roedd llai na hanner (44.8 y cant) dros 50. Dim ond wyth y cant oedd dros 60 oed. 

3.2  49 oedd oed canolrif y rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr, a 55 oedd y cyfartaledd modd. 

3.3   Roedd mwy o fenywod (81 y cant) wedi’u cofrestru fel rheolwyr gofal cartref na dynion  
(19 y cant), sef cymhareb o bedair i un.



www.cgcymru.org.uk

7

 4. Math o gyflogaeth

Tabl 2 – Math o waith rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ym mis Chwefror 2014

Math o waith Nifer y 
rheolwyr

Canran

Wedi eu cyflogi ym maes gofal cymdeithasol 431 83.5

Hunangyflogedig ym maes gofal cymdeithasol 72 14.0

Wedi eu cyflogi ym maes gwaith gofal cymdeithasol gan asiantaeth 6 1.1

Ddim yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol ar hyn o bryd 7 1.4

Cyfanswm 516 100%

4.1   Ymhlith y 516 rheolwr cofrestredig, er nad oedd gan saith ohonynt swydd ar hyn o bryd, 
roedd gan bump ddwy swydd ym maes gofal cartref. Ymhlith y pump, roedd dau ohonynt yn 
rheoli dau wasanaeth gwahanol ac roedd gan y tri arall ddwy swydd reoli wahanol ym maes 
gofal cartref. Mae’r dadansoddiad hwn yn cynnwys 514 cofnod o gyflogaeth ar hyn o bryd.
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Tabl 3 – Teitlau swyddi rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ym mis Chwefror 2014

Teitl swydd Nifer wedi’u 
cofrestru

Rheolwr, rheolwr gofal, rheolwr cofrestredig 293

Arweinydd neu reolwr tîm   35

Rheolwr ardal neu ranbarthol   34

Cyfarwyddwr, rheolwr gyfarwyddwr, cyfarwyddwr gofal neu weithrediadau, prif 
swyddog gweithredol

  26

Perchennog neu ddarparwr a rheolwr   23

Rheolwr cangen   19

Dirprwy neu is-reolwr   15

Perchennog, partner, darparwr, unigolyn cyfrifol    9

Rheolwr busnes neu gytundeb    9

Rheolwr cymorth cymunedol    8

Cydlynydd gofal neu brosiect neu wasanaeth    7

Cyfarwyddwr a rheolwr    7

Arweinydd ymarfer / prosiect    5

Swydd ym maes gofal cartref nad ydyw’n ymwneud â gofal cymdeithasol    5

Pennaeth gwasanaeth neu weithredoedd    4

Rheolwr dros dro    3

Rheolwr Asiantaeth neu Rheolwr Cymru    3

Swyddog neu weithiwr cymorth cymunedol    2

Rheolwr maes arbenigol    2

Rheolwr / cydlynydd ail-alluogi    2

Is-gyfarwyddwr    2

Swydd gofal arall nad ydyw ym maes gofal    1

Cyfanswm  514
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4.2   Yn ôl pob golwg, nid yw teitlau swyddi ar draws gwasanaethau yn dilyn patrwm cyson. 
Mae maint a strwythur gwasanaethau yn amrywio, felly mae’n anodd asesu ai’r sawl sy’n 
rheoli’r gwasanaeth a ddarperir ym mhob gwasanaeth sydd wedi cofrestru gyda’r Cyngor 
Gofal, yn unol â bwriad y Rheoliadau diwygiedig. 

4.3   Yn ogystal â’r swyddi yn Nhabl 3, roedd gan 25 rheolwr gofal cartref ail swydd. Swyddi 
gofal cartref lle nad oeddent yn rheoli’r gofal a ddarperir, neu ym maes gofal cartref i 
oedolion, oedd y rhain. Nid yw’r tablau yn y proffil hwn yn cynnwys yr ail swyddi hyn.  

Tabl 4 – Nifer a chanran y rheolwyr gofal cartref a gyflogir ym mhob sector ym mis 
Chwefror 2014

Sector Nifer y rheolwyr Canran

Preifat 306 59.5

Awdurdod lleol – gwasanaethau cymdeithasol 102 19.8

Trydydd sector 98 19.0

Asiantaeth recriwtio / Asiantaeth gyflogaeth 4 0.8

Addysg bellach / Addysg uwch 2 0.4

Awdurdod lleol – arall 2 0.4

Cyfanswm 514 100%

 

4.4   Roedd mwyafrif y rheolwyr wedi’u cyflogi (46 y cant) neu’n hunangyflogedig (14 y cant) yn 
y sector preifat.

4.5   Awdurdodau lleol oedd yn cyflogi 20 y cant o’r rheolwyr. Efallai bydd y gymhareb hon yn 
newid wrth i’r drefn o gofrestru’r rhai sy’n rheoli gofal a ddarperir ennill ei phlwyf.
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Tabl 5 – Rheolwyr gofal cartref cofrestredig sy’n gweithio yn y sector awdurdodau lleol 
yng Nghymru ym mis Chwefror 2014

Awdurdod lleol Nifer y rheolwyr Nifer y 
gwasanaethau 

cofrestredig

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 1 2

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 7 4

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 2 2

Cyngor Caerdydd 4 2

Cyngor Sir Gâr 3 1

Cyngor Ceredigion 2 2

Dinas a Sir Abertawe 8 3

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 11 1

Cyngor Gwynedd 5 3

Cyngor Ynys Môn 2 1

Cyngor Sir Ddinbych 4 2

Cyngor Sir y Fflint 15 2

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2 2

Cyngor Sir Fynwy 4 2

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd 8 4

Cyngor Dinas Casnewydd 4 4

Cyngor Sir Penfro 2 1

Cyngor Powys 5 1

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 4 4

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 2 2

Cyngor Bro Morgannwg 2 1

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 7 4

Cyfanswm 104 50
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4.6   Ymhlith y 415 gwasanaeth oedd wedi’u cofrestru gydag AGGCC ym mis Chwefror 
2014, gwasanaethau awdurdodau lleol oedd 50 ohonynt. Hwyrach nad yw’r tabl hwn 
yn adlewyrchu graddfa’r ddarpariaeth na’r strwythur staffio mewn awdurdodau lleol 
oherwydd bod gan rai uwch-weithiwr wedi’i gofrestru, tra bod gan eraill reolwyr cangen 
wedi’u cofrestru. Bydd y tabl yn newid wrth i’r broses gofrestru ennill ei phlwyf ymhlith 
asiantaethau a’u canghennau sy’n rheoli’r gofal a ddarperir. 

Tabl 6 – Grwpiau y bu rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ym mis Chwefror 2014 yn 
gweithio gyda nhw

Cyfuniadau o gategorïau Nifer y rheolwyr Canran

Pobl hŷn (gan gynnwys anabledd dysgu, iechyd meddwl, 
anabledd corfforol)

193 37.5

Oedolion a phobl hŷn (gan gynnwys anabledd dysgu, 
iechyd meddwl, anabledd corfforol)

76 14.8

Oedolion (gan gynnwys anabledd dysgu, iechyd 
meddwl, anabledd corfforol)

60 11.7

Plant, oedolion a phobl hŷn 40 7.8

Plant (gan gynnwys anabledd dysgu, iechyd meddwl, 
anabledd corfforol)

6 1.2

Categori sengl

Anabledd dysgu 87 16.9

Iechyd meddwl 24 4.7

Plant a theuluoedd 16 3.1

Arall 7 1.4

Anabledd corfforol 4 0.8

Digartref 1 0.2

Cyfanswm 514 100%

4.7   Yn bennaf, roedd rheolwyr gofal cartref yn rheoli gwasanaeth ar gyfer pobl hŷn. Roedd 
gan sawl unigolyn anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu anabledd corfforol hefyd. 
Roedd nifer fechan o reolwyr yn gweithio gydag unigolion a oedd wedi bod yn gysylltiedig â 
chamddefnyddio sylweddau hefyd. Lleiafrif oedd y gofal cartref i gefnogi plant a theuluoedd.   
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 5. Cyfnod yn y swydd 

Ffigur 2 – Ers sawl blwyddyn y mae’r rheolwyr gofal cartref oedd ar y Gofrestr ym mis 
Chwefror 2014 wedi bod yn eu swyddi presennol

5.1   Mae’r data’n awgrymu bod cryn brofiad a sefydlogrwydd cyflogaeth ymhlith rheolwyr 
gan fod dros chwarter (27 y cant) wedi bod yn eu swyddi presennol ers dros 10 mlynedd. 
Ymhlith y rhai oedd yn gofrestredig erbyn mis Chwefror 2014, roedd 10 y cant wedi newid 
swydd neu ddechrau eu swyddi presennol yn y flwyddyn ddiwethaf. Gall y newid diweddar 
adlewyrchu’r angen i ail-neilltuo swyddogaethau i gydymffurfio â rheoliadau. Bydd trosiant 
staff yn dod yn fwy eglur mewn proffiliau blynyddol dilynol.

5.2   Tra bod 30 y cant (154) wedi bod yn eu swyddi presennol ers tair blynedd neu lai, roedd 55 
y cant wedi bod yn eu swyddi presennol ers dros bum mlynedd.

5.3   Ymhlith y rheolwyr hunangyflogedig, roedd 40 y cant (29 o’r 72) wedi bod yn eu swyddi 
presennol ers dros ddegawd.
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 6. Cymwysterau 

6.1   Mae’n ofynnol i reolwyr gofal feddu ar y cymhwyster priodol er mwyn cyflwyno cais i 
gofrestru. Felly, mae’r rheolwyr ar y Gofrestr yn gymwysedig hyd at o leiaf y safon ofynnol a 
bennir gan Lywodraeth Cymru.

Ffigur 3 – Cymwysterau gan reolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ym mis Chwefror 2014
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Tabl 7 – Nifer y rheolwyr gofal cofrestredig ar y Gofrestr ym mis Chwefror 2014 sy’n 
meddu ar bob cymhwyster

Cymhwyster Cyfanswm

Dyfarniad Rheolwyr Cofrestredig NVQ 144

NVQ 4 mewn Rheoli 99

NVQ 4 mewn Arwain a Rheoli yn y Gwasanaethau Gofal 83

NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) 67

Lefel 5 y FfCCh mewn Arwain Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(Rheoli Oedolion)

60

NVQ 4 mewn Gofal 26

Cymhwyster gwaith cymdeithasol (heb gymhwyster rheoli ychwanegol) 19

NVQ 4 mewn Gofal ac NVQ 4 mewn Rheoli 7

NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac NVQ 4 mewn Rheoli 5

Cymhwyster cyfatebol arall 4

Diploma mewn Rheoli Gofal Cartref 2

Cymhwyster 516

6.2   Cyhoeddwyd y cymhwyster a argymhellir i weithio yn y rôl hon yn y Fframwaith 
Cymwysterau ar gyfer y Sector Gofal Cymdeithasol yng Nghymru (Fframwaith 
Cymwysterau) yn 2001. Diploma Lefel 5 y FfCCh mewn Arwain Gwasanaethau Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon yw’r cymhwyster 
gofynnol cyfredol a gyflwynwyd yng Nghymru gyda’r Fframwaith Credyd a Chymwysterau 
ym mis Ionawr 2011. Ym mis Chwefror 2014, roedd gan 12 y cant o reolwyr gofal cartref 
yng Nghymru y cymhwyster hwn. 

6.3   Roedd mwyafrif y rheolwyr oedd yn meddu ar Ddiploma Lefel 5 ar gyfer rôl rheolwr gofal 
cartref (44 allan o 60 rheolwr) yn gweithio yn y sector preifat ym mis Chwefror 2014.

6.4   Mae’r cymhwyster a argymhellir wedi newid dros y blynyddoedd cyfamserol ar yr un sail â’r 
cymhwyster blaenorol. Nid yw’r cymwysterau blaenorol wedi’u disodli ac maent yn parhau i 
alluogi’r sawl sy’n meddu arno i gofrestru ac ymarfer. Roedd gan y rhan fwyaf o’r rheolwyr 
o leiaf un o’r cymwysterau NVQ blaenorol sy’n seiliedig ar gymhwysedd a oedd yn ofynnol 
ar gyfer y rôl hon cyn mis Ionawr 2011. Ymhlith y 19 rheolwr (3.7 y cant) oedd yn weithwyr 
cymdeithasol cymwysedig, roedd gan un radd mewn gwaith cymdeithasol, roedd gan 12 
Ddiploma mewn Gwaith Cymdeithasol (DipSW), ac roedd gan y gweddill gymwysterau 
gwaith cymdeithasol. At ddiben y dadansoddiad hwn, ystyriwyd y cymhwyster mwyaf 
diweddar ac a restrir fel cymhwyster gofynnol i gofrestru fel rheolwr gofal cartref.
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6.5   Mae nifer o reolwyr gofal cartref wedi dangos eu hymrwymiad at ddatblygiad proffesiynol 
drwy ychwanegu at eu cymwysterau ers cyflawni’r NVQ oedd yn ofynnol ar gyfer y rôl hon 
pan wnaethant gymhwyso. Ymhlith y rheolwyr cofrestredig, roedd gan wyth y cant fwy nag 
un cymhwyster oedd yn eu galluogi i ymarfer fel rheolwr gofal cartref.

Ffigur 4 – Blynyddoedd ers i reolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ym mis Chwefror 2014 
gymhwyso am y tro cyntaf

6.6   Mae’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Asiantaethau Gofal Cartref yng Nghymru, 
a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2004 , yn datgan bod yn rhaid i bob rheolwr a gyflogwyd 
cyn 1 Ebrill 2004, feddu ar y cymhwyster ar gyfer eu rôl a gyhoeddwyd yn y Fframwaith 
Cymwysterau, erbyn mis Gorffennaf 2009. Roedd yn rhaid i’r rheini a gyflogwyd ar ôl y 
dyddiad hwn feddu ar y cymhwyster neu ei gyflawni ymhen tair blynedd. Roedd y rhan 
fwyaf o’r rheolwyr oedd yn gofrestredig ym mis Chwefror 2004 (93 y cant) wedi ennill 
o leiaf un o’r cymwysterau gofynnol ar gyfer cofrestru cyn i Lywodraeth Cymru wneud 
cofrestru’n orfodol ym mis Chwefror 2013.

2   http://www.csiw.wales.gov.uk/docs/Standards_Domiciliary_Care_e.pdf, Safon 20.4
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 7. Amrywiaeth

7.1   Cesglir data am gyfle cyfartal i fonitro bod y broses gofrestru’n deg. Nid oed rhaid darparu’r 
data monitro hwn yn rhan o’r broses o gyflwyno cais. 

7.2   Ymhlith y rheolwyr cofrestredig, rhoddodd 83.3 y cant ohonynt wybodaeth am b’un a 
oedd ganddynt anabledd ai peidio, a dywedodd 97.7 y cant o’r rhai a ymatebodd nad oedd 
ganddynt anabledd. Ymhlith yr 82.8 y cant a roddodd wybodaeth am eu hethnigrwydd, 
disgrifiodd 96.5 y cant ohonynt eu hunain fel Gwyn, Gwyn Prydeinig, Gwyn Cymreig neu 
Wyn Gwyddelig. Mae hyn yn debyg i’r ffigwr o 95.6 y cant o drigolion Cymru a ddisgrifiodd 
eu hunain fel Gwyn yng nghyfrifiad 2011.3 Roedd yr unigolion eraill a roddodd y 
wybodaeth hon yn disgrifio’u hunain fel cefndir Gwyn arall, Asiaidd, Du Affricanaidd, Gwyn 
a Du Affricanaidd Cymysg neu gefndir ethnig cymysg arall.

7.3   Ymhlith y rheolwyr a roddodd wybodaeth am eu gallu yn y Gymraeg  (84.9 y cant), disgrifiodd 
wyth y cant eu hunain fel siaradwyr Cymraeg rhugl, ac nid oedd 70.3 y cant yn siarad gair o 
Gymraeg. Yn ystod y 12 mis diwethaf, cwblhawyd un ffurflen gais yn Gymraeg ac 1.4 y cant yn 
unig a ddywedodd mai Cymraeg oedd yr iaith y maent yn ei dewis ar gyfer cyfathrebu.

3   http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/key-statistics-for-unitary-authorities-in-wales/stb-2011-census-key-
statistics-for-wales.html



www.cgcymru.org.uk

17

 8. Crynodeb

8.1   Dyma’r proffil cyntaf o reolwyr gofal cartref yng Nghymru sydd wedi cofrestru gyda’r 
Cyngor Gofal. Er nad yw cofrestru wedi’i gwblhau eto, roedd gan y rhan fwyaf o 
wasanaethau cofrestredig o leiaf un rheolwr oedd wedi cymhwyso i reoli’r gofal a ddarperir 
ac wedi cofrestru gyda’r Cyngor Gofal ar y dyddiad adrodd. Hysbyswyd AGGCC am y 
gwasanaethau lle nad oedd rheolwr wedi cofrestru gyda’r Cyngor Gofal a byddant yn 
cymryd camau pellach, lle bo’n briodol.

8.2   Mae pob rheolwr gofal cartref ar y Gofrestr yn meddu ar o leiaf y cymhwyster gofynnol ar 
gyfer y rôl hon. Drwy gofrestru, maent yn ymrwymo i gadw at Gôd Ymarfer i Weithwyr 
Gofal Cymdeithasol a chynnal eu hyfforddiant a’u dysgu proffesiynol.

8.3   Mae’r proffil yn dangos mai menywod yw rheolwyr gofal cartref yn bennaf (81 y cant) a 
bod un o bob tri ohonynt rhwng 46 a 55 oed. Lleiafrif bychan oedd dynion a rheolwyr iau o 
dan 30 oed.

8.4   Mae’r data am oedran a theitl swyddi yn awgrymu mai gweithlu aeddfed yw hwn yn 
bennaf. Nid yw’r nifer fechan o ddirprwy ac is-reolwyr sy’n gofrestredig hyd yma yn rhoi 
tystiolaeth o’r olynwyr y bydd angen cynllunio ar eu cyfer yn y sector i ddiwallu galw 
cynyddol am wasanaethau. 

8.5   Er bod teitlau swyddi’n awgrymu bod rhai o’r rheolwyr yn y proffil hwn mewn swyddi uwch 
megis arweinydd timau neu’n unigolion cyfrifol, mae’r rhan fwyaf o reolwyr gofal cartref 
yng Nghymru yn rheoli’r gofal a ddarperir mewn gwasanaeth sydd naill ai wedi cofrestru 
gyda AGGCC, neu yn y broses o wneud hynny.

8.6   Mae’r rheini nad oeddent yn rheoli’r gofal a ddarperir ar ddyddiad y proffil yn cynnig cronfa 
bosibl o unigolion sydd wedi cymhwyso a chofrestru i ymgymryd â’r rôl hon.

8.7   Roedd dros hanner (60 y cant) o’r rheolwyr cartref ar y Gofrestr yn gweithio yn y sector 
preifat. Nid yw data’r Gofrestr yn rhoi dadansoddiad o siâp y sector, yr amrywiaeth yng 
ngraddfa’r ddarpariaeth, nifer y gweithwyr a gyflogir gan wasanaethau, nifer yr oriau o ofal 
a ddarperir, na nifer yr unigolion a gynorthwyir.

8.8   Mae’r data’n dangos bod gan reolwyr brofiad sylweddol gyda thros chwarter ohonynt 
wedi bod yn eu swyddi ers dros 10 mlynedd. Gorfodir pawb sydd wedi cofrestru i barhau i 
hyfforddi a dysgu drwy gynnal, diweddaru a rhannu eu sgiliau a’u gwybodaeth. 

8.9   Caiff y symud rhwng swyddi a’r nifer sy’n ymuno â’r Gofrestr neu’n ei gadael, sy’n dangos 
newidiadau o fewn y sector, ei fesur mewn proffiliau blynyddol dilynol.
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8.10   Ymhlith yr 84.9 y cant o reolwyr gofal cartref ar y Gofrestr a roddodd wybodaeth am 
eu lefel yn y Gymraeg, wyth y cant yn unig a ddisgrifiodd eu hunain fel siaradwyr 
Cymraeg rhugl. Mae egwyddor y ‘Cynnig Gweithredol’ yn y Fframwaith Strategol ar gyfer 
gwasanaethau Cymraeg ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol – Mwy na Geiriau4 yn 
gorfodi asiantaethau i fynd ati i amlygu anghenion iaith a rhoi gwasanaethau priodol. Mae 
angen i reolwyr ystyried gwneud yn siŵr fod ganddynt staff sydd â’r sgiliau iaith priodol i roi 
gofal a chymorth i siaradwyr Cymraeg.

8.11   Mae’r data yn y proffil hwn ar gael i’r cyhoedd a bydd yn llywio cynllunwyr, darparwyr 
gwasanaethau a Llywodraeth Cymru hefyd. Bydd y Cyngor Gofal yn defnyddio’r data i 
lywio ei raglen datblygu hirdymor ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru sy’n 
ceisio cynorthwyo’r gwaith o broffesiynoli’r sector gofal cymdeithasol ymhellach. Caiff 
hyn ei wneud drwy ddatblygu llwybrau gyrfaol ac addysg broffesiynol barhaus a rhaglen 
ddysgu. Mae’r Cyngor Gofal yn gweithio gyda’r sector i edrych ar ffyrdd o ddenu a chadw 
rheolwyr sydd wedi cymhwyso’n ddigonol er mwyn galluogi’r sector i fodloni anghenion 
dinasyddion Cymru yn y degawd nesaf a thu hwnt.

4   http://wales.gov.uk/newsroom/healthandsocialcare/2012/121121welsh/?skip=1&lang=cy


