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1  Cyflwyniad

Mae cofrestru wedi bod yn orfodol i reolwyr gofal cartref sy’n gweithio yng 
Nghymru ers 1 Ionawr 2014. Dyma’r ail broffil i’w gyhoeddi yn seiliedig ar y data 
a ddarparwyd gan reolwyr gofal cartref yn ystod y broses ymgeisio i gofrestru ar 
Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol Cyngor Gofal Cymru (y Gofrestr) ac i gynnal 
cofrestriad â’r Cyngor Gofal Cymru (Cyngor Gofal). 

Daw’r data o’r Gofrestr ar 1 Chwefror 2015 a newidiadau mewn cyflogaeth unigolion 
cofrestredig rhwng 20 Chwefror 2014 a 31 Ionawr 2015.

Cyflwynwyd cofrestriad gorfodol i reolwyr gwasanaethau gofal cartref sy’n rheoli darpariaeth 
gofal trwy ddiwygiad i Reoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) a daeth i rym ar 28 
Chwefror 20131. Ni all rheolwyr wneud cais i gofrestru oni bai bod ganddynt y cymhwyster 
sy’n ofynnol i ymarfer yng Nghymru. O ran rheolwyr a benodwyd cyn y dyddiad hwnnw nad 
oeddent wedi cymhwyso eto, rhoddwyd hyd at 31 Rhagfyr 2013 iddynt i gydymffurfio â’r 
rheoliadau.

1  Offerynnau Statudol Cymru 2013 Rhif 225 (Cy.30) Gofal Cymdeithasol, Cymru, Rheoliadau Asiantaethau Gofal Cartref 
(Cymru) (Diwygio). 

Y Proffil o’r Rheolwyr Gofal Cartref yng Nghymru 2015 www.cgcymru.org.uk



5  

2  Gwybodaeth allweddol o’r data

Mae’r Gofrestr rheolwyr gofal cartref yn dal i dyfu ac nid yw’n gyflawn eto. Fodd bynnag, mae’r 
data proffil eisoes yn ddefnyddiol i lywio cynllunio seiliedig ar ganlyniadau. Mae asiantaethau 
tai â chymorth ac asiantaethau gofal cartref yn cofrestru o dan y rheoliadau gofal cartref. Gan 
fod y gofrestr yn seiliedig ar gymwysterau, mae’r holl reolwyr sydd wedi’u cofrestru yn meddu 
ar y cymhwyster sy’n ofynnol ar gyfer y rôl rheolwr gofal cartref. Mae’r proffil yn dangos bod 
rheolwyr wedi’u gwasgaru ledled Cymru a bod y rhan fwyaf, ond nid pob un, yn gweithio gyda 
phobl hŷn. Mae’r rhan fwyaf yn gweithio yn y sector preifat, a’r nifer leiaf yn cael eu cyflogi yn y 
sector cyhoeddus. 

Nid oes cysondeb o ran y teitlau swydd a ddefnyddir yn y sector, felly mae’n anodd asesu safle’r 
rheolwyr cofrestredig yn eu strwythur gwasanaeth. Fodd bynnag, mae’n ymddangos bod y 
mwyafrif yn rheolwr gofal, rheolwr cofrestredig neu reolwr asiantaeth.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, bu cynnydd clir wrth i 83 yn fwy o reolwyr ymuno â’r Gofrestr 
nag a’i gadawodd. Roedd hyn yn cynnwys 33 a gwblhaodd y cymhwyster sy’n ofynnol. Nid 
oedd angen i’r 60 rheolwr a adawodd y gofrestr rheolwyr gofal cartref gofrestru ar gyfer eu 
swydd mwyach a chafodd ddau eu hatal rhag gweithio dros dro o dan y Rheolau Addasrwydd i 
Ymarfer. Nifer fach yn unig a roddodd ymddeoliad fel rheswm dros adael y Gofrestr (8.3 y cant). 
Ychydig iawn o ddirprwyon a oedd wedi cofrestru, ond roedd y Rheoliadau’n disgwyl ei bod yn 
‘ofynnol i unigolion a enwebir i ddirprwyo ar gyfer unigolyn cofrestredig gymhwyso a chofrestru 
fel rheolwr’ hefyd. 

Roedd y rheolwyr yn 56 oed gan mwyaf, ac roedd 9.8 y cant yn hŷn na 60 oed. Mae hyn yn 
atgyfnerthu’r angen am gynllunio ar gyfer olyniaeth yn y sector. Mae rheolwyr yn symud o fewn 
y sector gofal rhwng gofal cartref a gofal preswyl oedolion. Fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf o 
reolwyr wedi bod yn eu swydd bresennol am bum mlynedd o leiaf. 

Disgwylir i reolwyr ddeall pwysigrwydd y Gymraeg i bobl sy’n defnyddio eu gwasanaethau ac 
wrth ddarparu gwasanaethau sy’n briodol i anghenion cymunedau yng Nghymru, er enghraifft 
trwy bolisi ‘cynnig gweithredol’ Llywodraeth Cymru.2 Er bod naw y cant wedi dweud eu bod 
yn siaradwyr Cymraeg rhugl a bod eraill wedi datgan bod ganddynt rywfaint o sgiliau yn y 
Gymraeg, nid oedd 67.8 y cant (70.3 y cant yn 2014) yn siarad Cymraeg o gwbl.

2  Mwy na Geiriau – Fframwaith Strategol ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal 
Cymdeithasol.  Llywodraeth Cymru, 2012 , www.gov.wales/topics/health/publications/health/guidance/words/?lang=en
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3  Goblygiadau ar gyfer y dyfodol 

Mae’r dystiolaeth yn amlygu’r angen i:

•  ddeall strwythur a chyfansoddiad gwasanaethau gofal cartref a’r rolau a’r swyddogaethau 
a gyflawnir gan reolwyr cofrestredig a dirprwy reolwyr. Disgwylir newidiadau ychwanegol 
o ganlyniad i’r Bil Rheoleiddio ac Arolygu3 a fydd yn cyflwyno’r gofyniad i Unigolyn Cyfrifol 
gwasanaeth gofrestru ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) 
ac i’r Rheolwr Cofrestredig gofrestru â’r Cyngor Gofal;

•  buddsoddi mewn cynllunio ar gyfer olyniaeth i ddatblygu rheolwyr ar gyfer y dyfodol, gan 
gynnwys sicrhau bod dirprwy reolwyr yn cyflawni’r cymhwyster rheoli;

•  cynyddu nifer y rheolwyr cofrestredig yn gyffredinol er mwyn sicrhau bod gan bob 
gwasanaeth reolwr cymwysedig a chofrestredig sy’n glynu wrth y Côd Ymarfer a’i hyrwyddo, 
yn ymgysylltu â datblygiad proffesiynol ac yn arwain ei staff i ddarparu safon uchel o ofal;

•  rheolwyr cofrestredig i adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth mewn ardaloedd o Gymru; 

•  canolbwyntio ar y defnydd o’r Gymraeg mewn gwasanaethau er mwyn hyrwyddo’r ‘cynnig 
gweithredol’ i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau.

3  Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld10106%20-%20
bil%20rheoleiddio%20ac%20arolygu%20gofal%20cymdeithasol%20(cymru)/pri-ld10106-e.pdf
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4  Yr hyn y mae’r Cyngor Gofal yn ei wneud 

•  Gweithio gydag ystod o bartneriaid allweddol ar raglen tymor hir i ddatblygu strategaeth 
gydlynol ar gyfer y gweithlu. Mae hyn yn cynnwys bod â dealltwriaeth well o strwythur 
gwasanaethau a’r rolau a’r swyddogaethau yr ymgymerir â hwy gan reolwyr a dirprwy reolwyr;

•  symud rhaglen waith yn ei blaen i ddatblygu llwybrau gyrfa o fewn fframwaith proffesiynol 
ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol, gan ddechrau trwy dreialu a gwerthuso rhaglen ‘camu 
ymlaen i reoli’ ar gyfer gweithwyr cymwysedig lefel 3 sy’n eu paratoi ar gyfer y rôl reoli;

•  datblygu a hyrwyddo modelau rhwydweithiau proffesiynol ar gyfer rheolwyr gofal 
cymdeithasol i gefnogi’r broses o gyfnewid dysgu ac ymarfer da;

•  gweithio gydag AGGCC i amlygu’r gwasanaethau hynny sydd wedi’u cofrestru gydag 
AGGCC lle nad oes rheolwr cofrestredig wedi’i gofrestru â’r Cyngor Gofal, er mwyn deall y 
rhesymau a chymryd camau lle y bo’r angen;

•  hyrwyddo adnoddau’r Cyngor Gofal fel modd o ddatblygu sgiliau Cymraeg y gweithlu.4

4  www.cgcymru.org.uk/news/2015/01/19/sgiliau-iaith-gymraeg-eich-gweithlu-adnoddau-newydd/ 
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5  Data a Dadansoddi

• Sut mae’r data yn y Proffil yn berthnasol i wasanaethau cofrestredig?

Mae’r rhestr o wasanaethau gofal cartref cofrestredig yn cael ei chynnal gan AGGCC, ac roedd 
yn cynnwys 24 asiantaeth tai â chymorth a 407 asiantaeth gofal cartref ar y dyddiad adrodd. 
Nid oedd cofrestr y Cyngor Gofal o’r gweithlu yn rhestr gyflawn eto o’r holl reolwyr sy’n rheoli 
darpariaeth gofal cartref yng Nghymru. Mewn ambell wasanaeth, roedd unigolyn mewn rôl 
uwch wedi cofrestru, fel Prif Swyddog Gweithredol neu reolwr gyfarwyddwr, nad yw’n rheoli 
darpariaeth gofal o bosibl. 

Roedd gan y rhan fwyaf o wasanaethau cofrestredig o leiaf un rheolwr cymwysedig ar y Gofrestr 
ac roedd gan 340 yr un rheolwr cofrestredig wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Gofal ac AGGCC.

Cymharu rhwng rhestr reolwyr AGGCC a rhestr reolwyr y Cyngor Gofal

Cymharu rheolwyr: Nifer y 
gwasanaethau 

cofrestredig

Yr un rheolwr wedi’i gofrestru ag AGGCC a’r Cyngor Gofal 340

Swydd wag – dim rheolwr wedi’i gofrestru gydag AGGCC na’r 
Cyngor Gofal 

15

Nid oedd yr unigolyn a enwyd yn rheolwr cofrestredig ar restr 
AGGCC wedi’i gofrestru â’r Cyngor Gofal

35

Roedd y rôl rheolwr cofrestredig yn wag, er bod rheolwyr a oedd 
wedi’u cofrestru â’r Cyngor Gofal yn y gwasanaeth

40

Asiantaeth ar gau – roedd y rheolwr cofrestredig a enwyd gan 
AGGCC wedi’i gofrestru mewn gwasanaeth gwahanol gyda’r 
Cyngor Gofal

1

Cyfanswm 431
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Roedd swydd wag ar gyfer rheolwr yn y rhan fwyaf o’r 15 gwasanaeth cofrestredig lle nad oedd 
rheolwr wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Gofal nac AGGCC ar yr adeg adrodd. Fodd bynnag, nid 
oedd rhai o’r rhain yn gweithredu ar hyn o bryd ac roedd un wedi cau.

Roedd anghysondeb yn y rhestrau a gynhelid gan AGGCC a’r Cyngor Gofal o ran 75 gwasanaeth. 
Mae AGGCC wedi cael gwybod am y wybodaeth hon er mwyn ystyried camau priodol. 

Ceir sawl rheswm a gydnabyddir am hyn, gan gynnwys:  

•  oedi rhwng cofrestru â’r Cyngor Gofal ac yna cofrestru ag AGGCC fel rheolwr cofrestredig y 
gwasanaeth;

•  cofrestru gwasanaethau a changhennau newydd gydag AGGCC a dadgofrestru;

•  trosiant rheolwyr;

•  rheolwyr sy’n rheoli mwy nag un gwasanaeth neu sy’n symud rhwng gwasanaethau.

Mae strwythur y gwasanaethau gofal cartref yn amrywio. Mae’n cynnwys gweithrediadau preifat 
bach, gwasanaethau sydd â changhennau ledled Cymru nad ydynt wedi’u cofrestru’n annibynnol 
eto, a gwasanaethau awdurdod lleol a arweinir gan dîm. Nid oes cydberthynas uniongyrchol 
rhwng nifer y gwasanaethau a nifer y rheolwyr cofrestredig oherwydd bod gan rai gwasanaethau 
ganghennau sydd â rheolwr wedi’i gofrestru ym mhob un, ac mewn rhai gwasanaethau roedd 
dirprwy neu reolwyr meysydd arbenigol o’r gwasanaeth wedi cofrestru hefyd.
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Awdurdodau unedol5 lle mae gwasanaethau a rheolwyr wedi’u cofrestru yng Nghymru

Awdurdod 
unedol

Gwasanaethau 
sydd wedi’u 

cofrestru 
ag AGGCC 

(Asiantaeth)

Gwasanaethau 
sydd wedi’u 
cofrestru ag 

AGGCC (Tai â 
Chymorth)

Cyfanswm y 
gwasanaethau 

sydd wedi’u 
cofrestru ag 

AGGCC

Nifer y 
rheolwyr 

sydd wedi’u 
cofrestru â’r 

Cyngor Gofal

Caerdydd 53 1 54 63

Abertawe 31 5 36 55

Sir y Fflint 22 0 22 36

Gwynedd 16 0 16 34

Sir Benfro 26 0 26 34

Sir Gaerfyrddin 13 1 14 32

Powys 11 3 14 32

Rhondda Cynon Taf 18 4 22 31

Conwy 20 0 20 29

Sir Ddinbych 23 0 23 29

Caerffili 19 3 22 28

Pen-y-bont ar Ogwr 18 0 18 27

Torfaen 22 1 23 27

Casnewydd 14 1 15 22

Bro Morgannwg 17 0 17 22

Wrecsam 20 0 20 21

Castell-nedd Port 
Talbot

15 1 16 19

Sir Fynwy 16 0 16 18

Ceredigion 14 0 14 16

Blaenau Gwent 8 4 12 11

Ynys Môn 3 0 3 5

Merthyr Tudful 6 0 6 4

Y tu allan i Gymru 2 0 2 8

Cyfanswm 407 24 431 603

5  Mae gan wyth o’r awdurdodau unedol (Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Torfaen, 
Wrecsam a Rhondda Cynon Taf) statws bwrdeistref sirol (sy’n adlewyrchu eu bodolaeth fel canolfannau poblogaeth mawr),  
tra bod gan y 14 arall statws sirol (sy’n adlewyrchu rhyw agwedd o leiaf ar wledigrwydd). Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 
www.ons.gov.uk/ons/guide-method/geography/beginner-s-guide/administrative/wales/unitary-authorities/index.html

Y Proffil o’r Rheolwyr Gofal Cartref yng Nghymru 2015 www.cgcymru.org.uk



11  

 Roedd rheolwyr ychwanegol a oedd wedi’u cofrestru â’r Cyngor Gofal yn cynnwys:

•  rheolwyr sydd yn y broses o gofrestru gydag AGGCC;

•  rheolwyr sy’n rheoli canghennau a gwasanaethau newydd sydd yn y broses o gofrestru gydag 
AGGCC; 

•  rheolwyr sydd wedi’u cofrestru i gyflenwi ar gyfer gwasanaethau trawsffiniol; neu

•  reolwyr sy’n rheoli gwasanaeth ar hyn o bryd nad oes angen iddo gofrestru gydag AGGCC o 
dan y Rheoliadau Gofal Cartref, fel gofal ychwanegol.

Er bod hyn yn darparu cronfa fach o reolwyr cymwys cofrestredig nad ydynt yn rheoli 
darpariaeth gofal ar hyn o bryd, dim ond 20 rheolwr cynorthwyol neu ddirprwy reolwr a oedd 
wedi cofrestru. Mae hyn yn awgrymu ymhellach bod angen i’r gwasanaethau ystyried cynllunio 
ar gyfer olyniaeth.

O’r 599 o reolwyr a oedd wedi’u cofrestru, roedd 32 hefyd wedi’u cofrestru gyda’r Cyngor 
Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) ar hyn o bryd ac roedd 13 wedi’u cofrestru’n flaenorol. 

Y Proffil o’r Rheolwyr Gofal Cartref yng Nghymru 2015www.cgcymru.org.uk
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• Beth yw’r ffeithiau a’r ffigurau cyflogaeth? 

Roedd y rhan fwyaf o’r rheolwyr a oedd wedi cofrestru yn gweithio mewn gwasanaeth 
cofrestredig. Defnyddir amrywiaeth eang o deitlau swydd yn y sector hwn, ond roedd gan 
o leiaf hanner ohonynt deitl swydd rheolwr, rheolwr gofal neu reolwr cofrestredig, ac roedd 
pedwar yn rheolwyr dros dro. 

Gallai teitlau swydd eraill, fel rheolwr prosiect ac arweinydd tîm, fod yn rheoli darpariaeth gofal 
hefyd. Awgrymir rolau uwch gan y 44 teitl swydd rheolwr ardal, rhanbarthol neu Gymru. 

Teitlau swydd Rheolwyr Gofal Cartref ar y Gofrestr

Teitl swydd Cyfanswm

Rheolwr, rheolwr gofal, rheolwr cofrestredig 309

Rheolwr ardal, rhanbarthol neu Gymru 44

Arweinydd tîm, rheolwr, cydlynydd 31

Rheolwr neu gydlynydd gofal 30

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

30

Rheolwr cangen 24

Rheolwr a pherchennog 23

Rheolwr cynorthwyol neu ddirprwy reolwr 20

Rheolwr a chyfarwyddwr 15

Perchennog, darparwr neu unigolyn cyfrifol 13

Cydlynydd neu reolwr cymunedol 10

Rheolwr arall 10

Rheolwr neu gydlynydd gwasanaeth arbenigol 9

Rheolwr contract 8

Uwch reolwr 6

Rheolwr dros dro 4

Arweinydd ymarfer 4

Rheolwr prosiect 4

Pennaeth gwasanaeth neu weithrediadau 3

Gweithiwr 2

Prif swyddog 1

Metron a rheolwr 1

Nyrs 1

Cyfarwyddwr rhanbarthol 1

Cyfanswm 603
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Roedd y 599 o reolwyr a oedd wedi’u cofrestru yn dal 603 o swyddi rheoli, oherwydd amlygwyd 
bod pedwar rheolwr yn rheoli mwy nag un gwasanaeth, a gallai hyn fod yn fwy cyffredin.

Dywedodd nifer fach (38) eu bod yn berchennog neu’n gyfarwyddwr yn ogystal â rheolwr. 
Mae’n debygol nad oedd y 30 a ddywedodd eu bod yn brif swyddog, cyfarwyddwr, perchennog 
neu unigolyn cyfrifol yn rheoli darpariaeth gofal. Ar adeg y proffil, roedd rhai unigolion 
cofrestredig yn rheoli meysydd gofal arbenigol neu agweddau busnes y gwasanaeth.    

Nifer a chanran y rheolwyr gofal cartref a gyflogir ym mhob sector

Sector Nifer y 
rheolwyr

Canran

Preifat 374 62%

Trydydd sector 129 21%

Awdurdod lleol – gwasanaethau cymdeithasol 98 16%

Addysg Bellach / Addysg Uwch 1 <1%

Iechyd 1 <1%

Cyfanswm 603 100%

Nifer y rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr a gyflogwyd ym mhob sector yn 2014 a 2015

Sector 2014 2015

Preifat 310 374

Awdurdod lleol – gwasanaethau cymdeithasol 102 98

Trydydd sector 98 129

Addysg Bellach / Addysg Uwch 2 1

Awdurdod lleol – arall 2 1

Cyfanswm 514 603

Y sector preifat oedd yn cyflogi’r nifer fwyaf o reolwyr, sef 62 y cant. Roedd y trydydd sector yn 
cyflogi 21 y cant a’r sector cyhoeddus 16 y cant. Fodd bynnag, 17 y cant yn unig a ddywedodd 
eu bod yn hunangyflogedig. 
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Y math o waith a oedd gan reolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ar 1 Chwefror 2014 a 2015

Math o waith 2014 2015

Wedi’u cyflogi ym maes gofal cymdeithasol 431 486

Hunangyflogedig ym maes gofal cymdeithasol 72 103

Wedi’u cyflogi ym maes gofal cymdeithasol gan asiantaeth 6 6

Heb fod yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol ar hyn o bryd 7 4

Cyfanswm 516 599

Rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr sy’n gweithio i adran gwasanaethau cymdeithasol 
awdurdod lleol yng Nghymru

Gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol Nifer y rheolwyr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 12

Cyngor Sir y Fflint 11

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 7

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 7

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 6

Dinas a Sir Abertawe 6

Cyngor Gwynedd 5

Cyngor Dinas Caerdydd 4

Cyngor Sir Ddinbych 4

Cyngor Sir Fynwy 4

Cyngor Dinas Casnewydd 4

Cyngor Sir Powys 4

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 4

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 3

Cyngor Sir Gaerfyrddin 3

Cyngor Sir Benfro 3

Cyngor Sir Ceredigion 2

Cyngor Sir Ynys Môn 2

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 2

Cyngor Sir Bro Morgannwg 2

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 1

Cyfanswm 98
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Yr adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol a oedd yn cyflogi’r nifer fwyaf o 
reolwyr gofal cartref ar y Gofrestr oedd Conwy (12) ac yna Sir y Fflint (11). Blaenau Gwent oedd 
yn cyflogi’r nifer leiaf (1). Mae’n debygol bod hyn yn adlewyrchu strwythur y gwasanaeth. 

Ar ddyddiad y proffil, gwyddid bod o leiaf 22 o’r rheolwyr yn dal rôl reoli ychwanegol mewn 
gwasanaeth cofrestredig gwahanol, naill ai fel rheolwr cartref gofal oedolion neu reolwr gwaith 
cymdeithasol.

Mae rheolwyr gofal cartref yn gweithio gydag ystod eang o unigolion sy’n defnyddio 
gwasanaethau. Ychydig iawn o reolwyr a ddywedodd eu bod yn gweithio gyda phlant neu blant 
a theuluoedd, heb gynnwys pobl hŷn (18).

Dywedodd bron i chwarter o’r rheolwyr fod eu gwaith yn ymwneud ag angen penodol (22.3 y 
cant). Dewiswyd anabledd dysgu gan 15.6 y cant o reolwyr mewn asiantaethau tai â chymorth 
ac asiantaethau gofal cartref i ddisgrifio eu grŵp cleientiaid. Fodd bynnag, roedd y mwyafrif yn 
gweithio gyda phobl ag ystod o anghenion (77.6 y cant). 

Grwpiau yr oedd rheolwyr gofal cartref yn gweithio gyda hwy

Categori sengl Nifer y 
rheolwyr

Anabledd dysgu 94

Iechyd meddwl 22

Plant a theuluoedd 9

Arall 6

Anabledd corfforol 4

Cyfanswm 135

Cyfuniadau categorïau Nifer y 
rheolwyr

Pobl Hŷn (gan gynnwys anabledd dysgu, iechyd meddwl, anabledd corfforol) 219

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

120

Oedolion (gan gynnwys anabledd dysgu, iechyd meddwl, anabledd corfforol) 72

Plant, oedolion a phobl hŷn 48

Plant (gan gynnwys anableddau dysgu, anableddau corfforol, iechyd meddwl) 9

Cyfanswm 468

Dywedodd y rhan fwyaf o reolwyr eu bod yn gweithio gydag oedolion neu bobl hŷn (67.8 y cant).  
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•  Ble yng Nghymru y mae’r rheolwyr a’r gwasanaethau cofrestredig 
wedi’u lleoli? 

Yr awdurdod unedol â’r nifer fwyaf o reolwyr gofal cartref ar y Gofrestr oedd Caerdydd, a’r un 
â’r nifer leiaf oedd Merthyr Tudful. Mae nifer y rheolwyr ym mhob rhanbarth yn adlewyrchu 
nifer y bobl hŷn yn y boblogaeth i ryw raddau. 

Mae’r map yn cynnwys pob un o’r 603 o swyddi rheolwr gofal cartref a ddelir gan y rheolwyr ar 
y Gofrestr, gan ddangos y cyfanswm nifer sy’n gweithio ym mhob awdurdod unedol.

Nifer y rheolwyr sydd wedi’u cofrestru ym mhob awdurdod unedol yng Nghymru

32

63

55
19

27

22

28

1811

27

22

31

4

3216

34

34

5

29

29
21

36
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Cymharu nifer y rheolwyr sydd wedi’u cofrestru â’r boblogaeth ym mhob awdurdod 
unedol yng Nghymru 

Ardal unedol Poblogaeth* Poblogaeth 
65+*

Nifer y rheolwyr sydd wedi’u 
cofrestru â’r Cyngor Gofal

Caerdydd 351,710 47,833 63

Abertawe 240,332 45,423 55

Sir y Fflint 153,240 29,269 36

Gwynedd 121,911 26,699 34

Sir Benfro 123,261 28,720 34

Sir Gaerfyrddin 184,681 40,630 32

Powys 132,705 32,778 32

Rhondda Cynon Taf 236,114 42,737 31

Conwy 115,835 29,770 29

Sir Ddinbych 94,510 21,170 29

Caerffili 179,247 31,906 28

Pen-y-bont ar Ogwr 140,480 26,551 27

Torfaen 91,407 17,367 27

Casnewydd 146,558 25,061 22

Bro Morgannwg 127,159 24,923 22

Wrecsam 136,399 24,825 21

Castell-nedd Port 
Talbot

139,898 27,560 19

Sir Fynwy 92,100 20,630 18

Ceredigion 75,964 16,712 16

Blaenau Gwent 69,789 13,120 11

Ynys Môn 70,091 16,612 5

Merthyr Tudful 59,021 10,329 4

Y tu allan i Gymru dd/b dd/b 8

Cyfanswm 3,082,412 600,623 603

* Data am y boblogaeth ar 30 Mehefin 2013, Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol

Caerdydd sydd â’r boblogaeth fwyaf o bobl 65 oed a hŷn yn ogystal â’r nifer fwyaf o reolwyr 
(63), a ddilynir gan Abertawe (55). Sir y Fflint, Gwynedd a Sir Benfro sydd â’r nifer uchaf nesaf o 
reolwyr ond mae ganddynt nifer sylweddol lai o bobl hŷn yn eu poblogaeth. Roedd gan Dorfaen 
gymhareb uchel o reolwyr i bobl hŷn.
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• Am ba mor hir y mae’r rheolwyr wedi gweithio yn eu swydd bresennol? 

Roedd rheolwyr wedi bod yn eu swydd bresennol ers saith mlynedd ar gyfartaledd. Mae hyn yn 
awgrymu bod cryn dipyn o sefydlogrwydd yn y sector hwn. 

Roedd mwy na chwarter o’r rheolwyr (27.9 y cant) wedi bod yn eu swydd bresennol ers dros 10 
mlynedd.

Y cyfnod yr oedd rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr wedi bod yn eu swydd bresennol

Blynyddoedd yn eu swydd 
bresennol

Rheolwyr 
benywaidd

Rheolwyr 
gwrywaidd

Cyfanswm 
nifer y 

rheolwyr

Mwy na 10 mlynedd 144 24 168

9 - 10 mlynedd 21 7 28

8 - 9 mlynedd 34 7 41

7 - 8 mlynedd 20 9 29

6 - 7 mlynedd 24 4 28

5 - 6 blynedd 25 7 32

4 - 5 mlynedd 31 10 41

3 - 4 blynedd 36 8 44

2 - 3 blynedd 41 10 51

1 - 2 flynedd 49 17 66

0 - 1 flynedd 61 14 75

Cyfanswm 486 117 603
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Y cyfnod yr oedd rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr wedi bod yn eu swydd bresennol 
ar 1 Chwefror 2014 a 2015

Blynyddoedd yn eu swydd bresennol Nifer y rheolwyr 
2014

Nifer y rheolwyr 
2015

Mwy na 10 mlynedd 139 168

9 - 10 mlynedd 17 28

8 - 9 mlynedd 33 41

7 - 8 mlynedd 34 29

6 - 7 mlynedd 28 28

5 - 6 blynedd 33 32

4 - 5 mlynedd 34 41

3 - 4 blynedd 42 44

2 - 3 blynedd 52 51

1 - 2 flynedd 50 66

0 - 1 flynedd 52 75

Cyfanswm 514 603

O’r 45.9 y cant a oedd wedi’u cyflogi yn eu swydd bresennol ers pum mlynedd neu lai, roedd 
23 y cant wedi newid swydd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Roedd mwy na 12 y cant wedi 
symud rhwng swyddi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Roedd hyn yn ychwanegol at y 60 o reolwyr 
a adawodd y Gofrestr yn ystod y flwyddyn cyn y dyddiad adrodd.
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•  Beth yw’r trosiant rheolwyr sy’n gadael y Gofrestr a’r nifer sy’n ymuno? 

Roedd trosiant o 60 unigolyn cofrestredig a adawodd y Gofrestr yn y rôl hon rhwng mis 
Chwefror 2014 a mis Ionawr 2015, sef 11.6 y cant o’r unigolion cofrestredig ar 1 Chwefror 
2014. Gan fod y Gofrestr yn dal i dyfu yn dilyn cyflwyno cofrestriad gorfodol, mae hyn yn 
arwydd cynnar yn unig y gallai trosiant fod oddeutu 11 y cant. 

Bu cynnydd clir o 83 rheolwr a oedd wedi’u cofrestru ar gyfer y rôl hon. O’r 143 a ymunodd â’r 
Gofrestr, roedd 40 y cant yn hwyr yn cofrestru gan eu bod eisoes yn eu swydd bresennol ar 1 
Chwefror 2014.  

Amrywiad o ran nifer y rheolwyr a oedd wedi’u cofrestru yn 2014 a 2015 a throsiant

Nifer y rheolwyr

Ym mhroffil 2014 516

Ym mhroffil 2015 599

Wedi gadael y proffil cyn mis Chwefror 2015 60

Wedi ymuno â phroffil 2015 ers mis Chwefror 2014 143

Cynnydd clir 83

Rhesymau pam yr ymunodd rheolwyr gofal cartref â’r Gofrestr  

Rheswm dros ymuno Nifer y 
rheolwyr

Canran y 
rheolwyr

Cofrestru am y tro cyntaf fel rheolwr gofal cartref. Dyddiad 
dechrau yn y swydd cyn 1 Chwefror 2014. Hwyr yn 
cofrestru. 

57 40%     

Cymwysedig a chofrestredig rhwng 1 Chwefror 2014 a 31 
Ionawr 2015

33 23%

Cofrestru am y tro cyntaf fel rheolwr gofal cartref. Dyddiad 
dechrau yn y swydd o fewn blwyddyn o’r proffil.  

26 18%

Eisoes wedi cofrestru. Cofrestru’n ychwanegol fel rheolwr 
gofal cartref. 

14 9.8%

Eisoes wedi cofrestru. Wedi symud cofrestriad i reolwr 
gofal cartref. 

11 7.7%

Wedi cofrestru’n flaenorol fel rheolwr gofal cartref. 
Dychwelyd i’r Gofrestr. 

1 <1%

Wedi cofrestru’n flaenorol fel gweithiwr gofal cartref. 1 <1%

Cyfanswm 143 100%
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Nid oedd y nifer a gyflawnodd y cymhwyster yn ystod y flwyddyn (33) yn ddigon i ddisodli’r 
rheolwyr hynny a adawodd y Gofrestr yn y rôl hon (60). O’r rheolwyr a gofrestrodd am y tro 
cyntaf, roedd 26 wedi cymhwyso dros flwyddyn cyn dyddiad y proffil, gan ddarparu tystiolaeth 
fod rheolwyr cymwysedig ar gael ar gyfer swyddi a gododd.   

Rhesymau dros adael y proffil ers mis Chwefror 2014

Rhesymau dros adael y proffil Nifer y rheolwyr

Gadael yn wirfoddol 26

Heb dalu ffi flynyddol 16

Newid rôl i reolwr cartref gofal oedolion 8

Heb wneud cais i adnewyddu cofrestriad 7

Wedi marw 1

Yn destun gorchymyn atal rhag gweithio dros dro tra’n disgwyl 
ymchwiliad

1

Wedi’i atal o’r Gofrestr dros dro 1

Cyfanswm 60

Rhesymau dros ofyn am adael y Gofrestr yn wirfoddol

Rhesymau dros ofyn am adael y Gofrestr yn wirfoddol Nifer y rheolwyr

Nid yw cofrestriad yn ofynnol ar gyfer y swydd bresennol 9

Heb fod yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol mwyach 5

Wedi ymddeol 5

Di-waith ar hyn o bryd 2

Arall 2

Cymryd seibiant o weithio ym maes gofal cymdeithasol 2

Gweithio ym maes gofal cymdeithasol y tu allan i Gymru 1

Cyfanswm 26

Nifer fach iawn a ddywedodd mai ymddeoliad oedd eu rheswm dros adael. Roedd symud i’r 
ddau gyfeiriad hefyd rhwng y rôl rheolwr cartref gofal oedolion a’r rôl rheolwr gofal cartref. 
Felly, nid yw hwn yn sector lle mae unigolion yn cymhwyso, ymarfer ac ymddeol; yn hytrach, 
mae gan reolwyr lwybr gyrfaol mwy amrywiol yn aml. 
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•  Beth yw’r proffil oedran a rhyw?

Oedran cymedrig y rheolwyr oedd 49 a’r cyfartaledd oedd 56. Roedd bron i 10 y cant yn hŷn na 
60 oed.

Y gymhareb dynion i fenywod oedd 115 i 484: un i bedwar.   

Oedran a rhyw rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ar 1 Chwefror 2015

Grŵp oedran Menywod Dynion Cyfanswm Canran

Iau na 25 1 0 1 0.2%

25 - 30 12 7 19 3.2%

31 - 35 44 6 50 8.3%

36 - 40 49 14 63 10.5%

41 - 45 61 15 76 12.7%

46 - 50 91 27 118 19.7%

51 - 55 84 22 106 17.7%

56 - 60 89 18 107 17.9%

61 - 65 42 5 47 7.8%

Hŷn na 65 11 1 12 2.0%

Cyfanswm 484 115 599 100%
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Oedran a rhyw rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ar 1 Chwefror 2015

O’r 3.4 y cant o reolwyr iau na 30 oed, roedd saith (33 y cant) yn ddynion. Er mai nifer fach yw 
hon, mae’n awgrymu rhywfaint o ddiddordeb yn yr yrfa ymhlith dynion iau. Mewn cyferbyniad, 
roedd cyfran lai o lawer o ddynion yn y grŵp 51 i 60 oed (18.8 y cant).

Oedran a rhyw rheolwyr gofal cartref ar y gofrestr ar 1 Chwefror 2014 a 2015

2014 2015

Grŵp oedran Menywod Dynion Menywod Dynion

Iau na 25 0 0 1 0

25-30 8 3 12 7

31-35 36 5 44 6

36-40 45 10 49 14

41-45 56 21 61 15

46-50 81 20 91 27

51-55 82 16 84 22

56-60 71 19 89 18

61-65 36 1 42 5

Over 65 5 1 11 1

Cyfanswm 420 96 484 115
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•  Pa gymwysterau a ddelir a phryd gymhwysodd y rheolwyr?

Mae gan yr holl reolwyr gymhwyster sydd wedi’i gymeradwyo ar gyfer cofrestru, naill ai’r 
cymhwyster sy’n ofynnol ar hyn o bryd neu gymhwyster cyfwerth, neu gymhwyster rhagflaenol. 

Mae hyn yn cynnwys rheolwyr sy’n meddu ar gymhwyster tebyg ac sydd wedi cwblhau 
unedau neu fodiwlau i fodloni’r gofyniad i ymarfer yng Nghymru. Y cymhwyster a ddelid 
yn fwyaf cyffredin oedd y dyfarniad Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (CGC) 4 
Rheolwr Cofrestredig (159, 26.5 y cant). Roedd y nifer a oedd yn meddu ar Ddiploma Lefel 5 y 
Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCCh) mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Oedolion) wedi cynyddu o 60 yn 2014 i 96 (15.9 y cant 
o’r rheolwyr a oedd wedi’u cofrestru).

Ers i gofrestru ddod yn orfodol ym mis Ionawr 2014, roedd 33 rheolwr a oedd yn newydd 
i’r Gofrestr wedi cymhwyso (5.5 y cant). Roedd y rhan fwyaf o reolwyr (59.3 y cant) wedi 
cymhwyso gyntaf dros bum mlynedd yn ôl, a 15 y cant dros 10 mlynedd yn ôl. Roedd nifer o 
reolwyr (21) yn meddu ar fwy nag un cymhwyster ar gyfer eu rôl, gan gynnwys tri a gyflawnodd 
Ddiploma Lefel 5 y FfCCh mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol (Rheolaeth Oedolion) yn 2013-14. Roedd rhai wedi ymgymryd â chymwysterau 
rheoli lefel uwch hefyd.
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Cymwysterau a ddelid gan reolwyr gofal cartref ar y Gofrestr yn 2014 a 2015

Cymhwyster Nifer y 
rheolwyr yn 

2014

Canran y 
rheolwyr yn 

2014 

Nifer y 
rheolwyr yn 

2015

Canran y 
rheolwyr yn 

2015

CGC 4 Dyfarniad Rheolwr 
Cofrestredig

144 27.9% 159 26.5%

CGC 4 Rheolaeth 99 19.2% 108 18.0%

CGC 4 Arweinyddiaeth 
a Rheolaeth ar gyfer 
Gwasanaeth Gofal

83 16.1% 96 16.0%

FfCCh Lefel 5 Arweinyddiaeth 
ar gyfer Gwasanaethau 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(Rheolaeth Oedolion)

60 11.6% 96 16.0%

CGC 4 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol

67 13.0% 69 11.5%

CGC 4 Gofal 26 5.0% 24 4.0%

Cymhwyster gwaith 
cymdeithasol (heb 
gymhwyster rheoli 
ychwanegol)

19 3.7% 17 2.8%

Cymhwyster cyfwerth 4 0.8% 16 2.7%

CGC 4 Gofal ac CGC 4 
mewn Rheolaeth

7 1.4% 8 1.3%

CGC 4 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol ac CGC 4 
mewn Rheolaeth 

5 1.0% 5 0.8%

Diploma mewn Rheolaeth 
Gofal Cartref

2 0.4% 1 0.2%

Cyfanswm 516 100.0% 599 100.0%
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Nifer y blynyddoedd ers i reolwyr gofal cartref gymhwyso gyntaf 

Cymwysterau a ddelid gan reolwyr gofal cartref ar y Gofrestr yn 2015
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•  Beth yw proffil y rheolwyr o ran amrywiaeth a’r Gymraeg

Cesglir data cyfleoedd cyfartal i fonitro bod y broses gofrestru’n deg. Mae darparu’r data 
monitro hwn yn rhan wirfoddol o’r broses ymgeisio.

Roedd sgiliau Cymraeg datganedig rheolwyr wedi cynyddu ychydig ers y proffil diwethaf.

Anabledd datganedig rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr 

Anabledd Cyfanswm Canran

Oes 7 1.4%

Nac oes 508 98.6%

Cyfanswm 515 100%

O’r rheolwyr cofrestredig, rhoddodd 98.6 y cant (83.3 y cant yn 2014) wybodaeth am ba un a 
oedd ganddynt anabledd ac roedd 86 y cant (97.4 y cant yn 2014) o’r rhai hynny a ymatebodd 
wedi datgan nad oedd ganddynt anabledd. 

Amrywiaeth ethnig rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr  

Ethnigrwydd Cyfanswm Canran

Gwyn, Gwyn Prydeinig, Gwyn Cymreig, Gwyn Gwyddelig 492 97.4%

Unrhyw gefndir Gwyn arall 4 0.8%

Gwyn a Du Affricanaidd Cymysg 4 0.8%

Arall 2 0.4%

Du neu Ddu Prydeinig Affricanaidd 2 0.4%

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig Pacistanaidd 1 0.2%

Cyfanswm 505 100%
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O’r 84.3 y cant (82.8 y cant yn 2014) a roddodd wybodaeth am eu hethnigrwydd, dywedodd 
97.4 y cant eu bod yn Wyn, Gwyn Prydeinig, Gwyn Cymreig neu Wyn Gwyddelig a dywedodd 0.8 
y cant eu bod yn perthyn i gefndir Gwyn arall (96.5 y cant yn 2014). Mae hyn yn uwch na’r 95.6 
y cant o breswylwyr yng Nghymru a ddywedodd eu bod yn Wyn yng nghyfrifiad 2011.6 Roedd 
yr unigolion eraill a roddodd y wybodaeth hon wedi dweud eu bod yn perthyn i gefndir Gwyn 
a Du Affricanaidd Cymysg, Du neu Ddu Prydeinig Affricanaidd, Asiaiadd neu Asiaidd Prydeinig 
Pacistanaidd a chefndir ethnig cymysg arall. Mae’n bosibl na fydd amrywiaeth y rheolwyr yn 
adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth mewn ardaloedd trefol mwy o faint fel Caerdydd. 

Gallu rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr yn y Gymraeg 

Gallu yn y Gymraeg Cyfanswm  Canran

Rhugl 47 9.0%

Rhywfaint 121 23.2%

Dim o gwbl 354 67.8%

Cyfanswm 522 100%

Roedd sgiliau datganedig rheolwyr yn y Gymraeg wedi cynyddu ychydig ers y proffil diwethaf. 
O’r rheolwyr a roddodd y wybodaeth hon (87.1 y cant yn 2015, 84.9 y cant yn 2014), 
dywedodd naw y cant (wyth y cant yn 2014) eu bod yn siaradwyr Cymraeg rhugl, ac roedd 67.8 
y cant (70.3 y cant yn 2014) nad oeddent yn gallu siarad Cymraeg o gwbl. Yn ystod y 12 mis 
diwethaf, ni lenwyd unrhyw ffurflenni cais yn Gymraeg (un yn 2014) ac roedd 1.3 y cant (1.4 y 
cant yn 2014) wedi datgan mai’r Gymraeg oedd eu hiaith gyfathrebu o ddewis. 

Roedd Cyfrifiad 2011 y DU wedi amlygu bod gan 26 y cant o bobl yng Nghymru rywfaint o allu 
yn y Gymraeg.

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