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1 Cyflwyniad 

Caiff y Proffil rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl i blant sy’n gweithio yng Nghymru ei gyhoeddi’n flynyddol 

gan Gyngor Gofal Cymru (y Cyngor Gofal).  Mae wedi’i seilio ar ddata amdanyn nhw a’u cyflogaeth a 

ddarparwyd yn ystod y broses ymgeisio i gofrestru ar Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol Cyngor Gofal 

Cymru (y Gofrestr) a chynnal eu cofrestriad â’r Cyngor Gofal. 

Mae’r adroddiad wedi’i rannu’n ddwy adran i ddadansoddi rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl i blant.  Ceir 

dadansoddiad manylach o’r gweithwyr gofal preswyl i blant oherwydd y niferoedd uwch.   

Bu’n orfodol i reolwyr a gweithwyr gofal preswyl i blant sy’n gweithio yng Nghymru gofrestru â’r Cyngor 

Gofal er 2007 a 2008.  Rhaid i reolwyr fod â’r cymhwyster gofynnol a chofrestru â’r Cyngor Gofal i ymarfer 

yng Nghymru.  Gall gweithwyr gofal preswyl i blant gofrestru ar sail cwblhau’r fframwaith sefydlu os nad 

oes ganddynt y cymhwyster gofynnol hyd yn hyn, ac mae’n ofynnol iddynt gwblhau’r cymhwyster gofynnol 

cyn diwedd eu cyfnod cofrestru cyntaf o dair blynedd. 

Mae’r adroddiad yn darparu proffil o’r 187 o reolwyr gofal preswyl i blant a’r 2,269 o weithwyr gofal 

preswyl i blant a oedd ar y Gofrestr ar 30 Mehefin 2016.  Mae’r 187 o reolwyr yn cynnwys 53 o unigolion 

sy’n gweithio mewn rolau eraill, gan gynnwys dirprwy reolwyr/rheolwyr dros dro ac unigolion nad ydynt yn 

cael eu cyflogi ar hyn o bryd.  Ni chynhwyswyd rheolwyr a gweithwyr a oedd wrthi’n gwneud cais i 

gofrestru. 

2 Crynodeb 

Mae nifer y rheolwyr a’r gweithwyr ar y Gofrestr wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Mae hyn yn 

parhau’r cynnydd o un flwyddyn i’r llall er 2012.  Mae hyn yn awgrymu bod y Gofrestr yn sefydlog, i raddau 

helaeth. 

Mae canran y gweithwyr sydd â’r cymhwyster gofynnol wedi parhau i leihau.  Mae hyn o ganlyniad i 

drosiant gweithwyr yn bennaf, oherwydd bod y dystiolaeth yn awgrymu bod nifer yr unigolion sy’n cofrestru 

ar sail cwblhau’r fframwaith sefydlu yn cynyddu, ond daw nifer ohonynt oddi ar y Gofrestr cyn iddynt 

gwblhau’r cymhwyster gofynnol. 

Mae canran y gweithwyr sy’n aros yn eu swyddi am fwy na phum mlynedd wedi gostwng.  Er mai dim ond 

mân ostyngiad ydyw, mae hwn yn faes i’w fonitro mewn Proffiliau yn y dyfodol.  Mae trosiant y gweithwyr 

ar y Gofrestr wedi lleihau, ond mae’n uwch nag yn 2012-2014 o hyd.  

Mae tystiolaeth o’r Gofrestr yn awgrymu bod rheolwyr yn aros yn eu swyddi am gyfnodau hwy (bu 10.2 y 

cant ohonynt yn eu swyddi am fwy na 10 mlynedd, sydd wedi dyblu er 2014), ac eleni gwelwyd y trosiant 

isaf ymhlith rheolwyr hyd yn hyn.  Gadawodd llai o reolwyr y Gofrestr eleni o gymharu ag unrhyw flwyddyn 

arall ers i’r Proffiliau ddechrau. 

Mae oedran cyfartalog rheolwyr a gweithwyr wedi aros yr un fath ers i’r Proffiliau ddechrau (44 oed i 

reolwyr a 38 oed i weithwyr), ond mae canran y menywod wedi cynyddu ychydig bach ar gyfer y ddau grŵp 

er 2015.  Mae nifer y rheolwyr a’r gweithwyr sy’n siarad Cymraeg yn rhugl wedi cynyddu ychydig bach. 

Pwyntiau allweddol sydd wedi dod i’r amlwg 

 Mae’r Gofrestr yn sefydlog, i raddau helaeth 

 Mae rheolwyr yn aros yn eu swyddi am gyfnodau hwy 

 Mae trosiant uchel o weithwyr o hyd 

 Oherwydd y trosiant uchel ymhlith gweithwyr, nid yw lefelau’r cymwysterau yn cynyddu 
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3 Pwyntiau allweddol a thueddiadau 

 Mae nifer y rheolwyr ar y Gofrestr wedi cynyddu 4.3% (i 187) ac mae nifer y gweithwyr wedi 
cynyddu 4.1% (i 2,269). 

 Mae 176 o’r 187 mewn cyflogaeth.  

 Roedd mwy o reolwyr na gwasanaethau cofrestredig mewn dros hanner yr ardaloedd awdurdodau 
unedol. 

 Roedd canran y rheolwyr a oedd wedi newid swydd neu wasanaeth yn ystod y ddwy flynedd 
diwethaf wedi lleihau (29 y cant) ac roedd y nifer a fu yn eu swyddi am dros bum mlynedd wedi 
cynyddu 9.2 y cant er 2015.  Bu 10.2 y cant o reolwyr yn eu swydd bresennol am dros 10 mlynedd.  
Mae hyn bron â dyblu er 2014. 

 Eleni, gwelwyd y trosiant isaf ymhlith rheolwyr hyd yn hyn (9.5 y cant), sef lleihad o 5.6 y cant er 
2012. 

 Gadawodd llai o reolwyr y Gofrestr eleni o gymharu â’r pedair blynedd blaenorol. 

 Mae canran y gweithwyr mewn cyflogaeth wedi lleihau ychydig bach (o 95.5 y cant yn 2015 i 94.7 y 
cant yn 2016).  

 Parhaodd mwyafrif y gweithwyr i gael eu cyflogi gan y sector preifat (67.5 y cant).  Mae’r ganran a 
gyflogir ym mhob sector arall wedi lleihau ychydig bach. 

 Roedd 37 y cant o weithwyr wedi newid swyddi yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, er bod canran y 
rhai a fu yn eu swyddi am bum mlynedd neu fwy wedi aros yn gyson. 

 Newidiodd 18 o weithwyr eu cofrestriad i reolwr yn ystod 2016. 

 Roedd 43% o weithwyr wedi cofrestru ar sail cwblhau’r fframwaith sefydlu. 

 Yr oedran cyfartalog ar gyfer rheolwyr oedd 44 oed, a 38 oed i weithwyr. 

 Mae 13 y cant o reolwyr a 10.5 y cant o weithwyr yn siarad Cymraeg yn rhugl. 

4    Beth mae’r Cyngor Gofal yn ei wneud 

Yn ystod 2016–17, buom yn cydweithio’n agos ag Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol a’r 

sector ehangach i edrych ar y blaenoriaethau gwella ar gyfer Gofal Cymdeithasol Cymru.  Mae un o’r 

meysydd blaenoriaeth a amlygwyd yn ymwneud â phlant sy’n derbyn gofal.  Os caiff ei gytuno, byddai’r 

flaenoriaeth hon yn galluogi Gofal Cymdeithasol Cymru i gydweithio’n ehangach â’r sector gofal preswyl i 

blant i gefnogi arfer a gwelliannau i wasanaethau. 

Mae’r Cyngor Gofal wedi cydweithio â chynrychiolwyr y sector Gofal Preswyl i Blant i ddatblygu Cynllun y 

Gweithlu.  Amlygodd y Cynllun ddau faes i’w gwella: 1) recriwtio a chadw a 2) cymwysterau a dysgu.  

Sefydlwyd grŵp llywio i oruchwylio gwaith y ddau grŵp tasg i gyflwyno’r cynllun hwn. 

Mae’r cynllun yn aros i gael ei gymeradwyo ac mae camau gweithredu yn cael eu datblygu i’w roi ar waith.  

Mae un o’r argymhellion yn awgrymu newidiadau i’r Fframwaith Sefydlu i gynnwys rhai meysydd mwy 

hanfodol ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn lleoliadau gofal preswyl i blant, a gellir cynnwys 

y rhain yn yr adolygiad cyffredinol o’r Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol.  Yn yr un modd, mae’r 

argymhellion sy’n ymwneud â newid cymwysterau’n unol ag adborth gan y sector yn cael eu dilyn i fynnu yn 

y gwaith â Cymwysterau Cymru i ddiwygio’r cymwysterau galwedigaethol mewn Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol. Bydd y cymwysterau newydd yn barod i’w haddysgu erbyn 2019. 
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Cynhaliwyd digwyddiad Cyfnewid Gwybodaeth ym Mhrifysgol Glyndŵr yn ddiweddar, a gynlluniwyd ac a 

gynhaliwyd ar y cyd gan Rwydwaith Plant sy’n Derbyn Gofal Fforwm Gofal Cymru a’r Cyngor Gofal.  Y 

thema oedd ‘Grymuso Plant a Phobl Ifanc i gael eu clywed’.  Caiff adroddiad ar y gynhadledd ei gyhoeddi ar 

wefan y Cyngor Gofal cyn bo hir. Roedd dros 100 o gynrychiolwyr yn bresennol, ac roedd y sector yn frwd o 

blaid parhau â’r digwyddiadau hyn i gynorthwyo i rannu gwybodaeth a rhoi gwelliannau ar waith. 

Rydym hefyd wedi dechrau gwaith yn edrych ar fframwaith gyrfa ar draws gofal cymdeithasol.  Bydd y 

fframwaith hwn yn ystyried sut i gynorthwyo unigolion i ystyried gyrfa yn y sector, sut i symud ymlaen wrth 

weithio yn y sector i gefnogi cyfraddau cadw, a datblygiad proffesiynol parhaus y gweithlu drwy ddiffinio 

llwybrau gyrfa posibl i unigolion yn y sector.  Ni allwn gyflawni’r gwaith hwn ar ein pennau ein hunain – 

mae angen i ni weithio ochr yn ochr â chyflogwyr, rhanddeiliaid a gweithwyr proffesiynol i fynd i’r afael â’r 

heriau sy’n cael eu disgrifio yn y proffil hwn. 

5 Data a dadansoddiad 

5.1 Nifer y rheolwyr a’r gweithwyr gofal preswyl i blant  
 

Tabl 1 – Nifer ar y Gofrestr a nifer y gwasanaethau gofal preswyl i blant sydd wedi’u 
cofrestru ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). 
 

Rôl gofrestredig 2012 2013 2014 2015 2016 

Newid net o 
Fehefin 2015 
i Fehefin 
2016 

Rheolwyr gofal preswyl i 
blant 154 171 179 179 187 +8 
Gweithwyr gofal preswyl i 
blant 2,008 2,153 2,167 2,176 2,269 +93 
Gwasanaethau gofal preswyl 
i blant 122 124 130 134 144 +10 

 

Mae nifer y rheolwyr ar y Gofrestr ar 1 Mehefin 2016 wedi cynyddu 4.3% (i 187) ac mae nifer y gweithwyr 

wedi cynyddu 4.1% (i 2,269).  Mae nifer y rheolwyr wedi cynyddu 8, sy’n adlewyrchu’r cynnydd mewn 

gwasanaethau, sef 8 hefyd. Mae’r niferoedd hyn, heblaw 2014-2015 a arhosodd yn sefydlog, wedi cynyddu 

o un flwyddyn i’r llall er 2012. 

5.2 Gwybodaeth am gyflogaeth rheolwyr                

Tabl 2 – Sector cyflogaeth rheolwyr 

 
Canran a nifer y rheolwyr 

Math o wasanaeth 2014 2015 2016 

Gwasanaeth preifat sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru 66.9% 113 67.4% 116 67.0% 118 

Gwasanaeth awdurdod lleol sydd wedi’i gofrestru yng 
Nghymru 15.4% 26 15.1% 26 16.5% 29 

Gwasanaeth y trydydd sector sydd wedi’i gofrestru yng 
Nghymru 7.1% 12 6.4% 11 5.7% 10 

Preifat yn gweithio ar draws y ffin 7.1% 12 5.2% 9 5.1% 9 

Preifat wedi’i leoli mewn swyddfa darparwr gwasanaeth 1.8% 3 4.1% 7 3.4% 6 

Ysgol yr awdurdod lleol heb ei chofrestru 1.8% 3 1.2% 2 1.1% 2 

Ysgol breifat heb ei chofrestru 0.0% 0 0.6% 1 0.6% 1 

Ysgol y trydydd sector heb ei chofrestru 0.0% 0 0.0% 0 0.6% 1 

Cyfanswm 100% 169 100% 172 100% 176 
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 Mae 176 o’r 187 o reolwyr mewn cyflogaeth.  

Mae’r sector preifat yn parhau i gyflogi mwyafrif y rheolwyr (67 y cant).  Heblaw am wasanaethau 
cofrestredig awdurdodau lleol yng Nghymru, sydd wedi cynyddu 1.4%, mae nifer y rheolwyr sy’n gweithio 
ym mhob sector arall wedi lleihau. 

Tabl 3 – Nifer y rheolwyr a gweithwyr ar y Gofrestr sydd wedi’u cyflogi ym mhob ardal 
awdurdod lleol yng Nghymru 
 
Awdurdod unedol Gwasanaethau Rheolwyr Gweithwyr 

Wrecsam 21 26 170 

Powys 12 16 185 

Sir Benfro 10 13 112 

Rhondda Cynon Taf 12 12 136 

Sir Gâr 10 11 96 

Caerdydd 6 10 187 

Gwynedd 7 10 143 

Abertawe 10 10 140 

Sir y Fflint 6 9 108 

Pen-y-bont ar Ogwr 7 7 67 

Casnewydd 8 7 102 

Bro Morgannwg 6 7 40 

Sir Ddinbych 5 6 100 

Castell-nedd Port Talbot 5 6 127 

Ynys Môn  2 4 32 

Caerffili 3 3 33 

Conwy 3 3 60 

Sir Fynwy 7 2 59 

Blaenau Gwent 2 1 16 

Ceredigion 1 1 8 

Merthyr Tudful 1 1 9 

Torfaen 0 1 1 

Y tu allan i Gymru 0 10 218 

Cyfanswm 144 176 2149 

 

Mae wyth yn fwy o wasanaethau o gymharu â’r llynedd. 

 

Roedd mwy o reolwyr na gwasanaethau cofrestredig mewn dros hanner yr ardaloedd awdurdodau unedol.  

Caerdydd sydd â’r nifer fwyaf o weithwyr a Wrecsam sydd â’r nifer fwyaf o wasanaethau a rheolwyr (bron i 

ddwywaith yn fwy nag unrhyw awdurdod unedol arall). 
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Ffigur 1 – Nifer y rheolwyr ym mhob awdurdod unedol yng Nghymru 
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Tabl 4 – Rolau rheolwyr 

 

 Roedd 134 o reolwyr, chwe rheolwr dros dro a 22 o reolwyr cynorthwyol/dirprwy reolwyr mewn 
gwasanaethau cofrestredig.  
 

 Gall unigolion nad ydynt mewn rôl rheoli ar hyn o bryd gofrestru o hyd oherwydd bod ganddynt y 
cymhwyster gofynnol at ddibenion cofrestru ac y byddant yn ymgymryd â rôl rheoli, neu maent wedi 
ymgymryd â rôl rheoli, naill ai’n barhaol neu’n dirprwyo ar gyfer rheolwr. 

5.3 Am ba hyd y bu rheolwyr yn y swydd      
 

Tabl 5 – Symudiad rheolwyr rhwng swyddi  
 

 
Canran a nifer y rheolwyr mewn cyflogaeth ar 1 Mehefin 

Symudiad rhwng 
swyddi neu 
wasanaethau 2012 2013 2014 2015 2016 
Wedi newid i swydd 
arall yn y flwyddyn 
flaenorol 14.2% 21 15.2% 24 30.2% 51 14.5% 25 12.5% 22 

Wedi newid i swydd 
arall yn y 2 flynedd 
flaenorol 37.8% 56 34.8% 55 46.2% 78 44.2% 76 29.0% 51 
Yn y swydd bresennol 
am 5 mlynedd neu fwy 33.1% 49 32.3% 51 25.4% 43 20.3% 35 29.5% 52 
Yn y swydd bresennol 
am 10 mlynedd neu 
fwy 10.8% 16 10.8% 17 5.3% 9 7.0% 12 10.2% 18 

 

 

 Lleihaodd canran y rheolwyr a oedd wedi newid swydd neu wasanaeth yn ystod y ddwy flynedd 
diwethaf (29 y cant), ac roedd nifer y rhai a fu yn y swydd am dros bum mlynedd wedi cynyddu 9.2 y 
cant er 2015.  
 

 Bu 10.2 o reolwyr yn eu swydd bresennol am dros 10 mlynedd.  Mae hyn bron â dyblu er 2014. 

 

 

 

 

 

 Nifer y rheolwyr gofal preswyl i blant 

Rôl 2014 2015 2016 

Rheolwr mewn gwasanaeth gofal preswyl cofrestredig i blant 129 136 134  

Rheolwr cynorthwyol/dirprwy reolwr 20 16 22 
Rôl arall mewn gofal preswyl i blant 11 12 11 

Rheolwr dros dro 5 5 6 

Rheolwr ysgol  3 3 3 
Rheolwr cynorthwyol/dirprwy reolwr ysgol 1 0 0 

Heb swydd mewn gofal preswyl i blant ar hyn o bryd neu’n 
anhysbys 10 7 11 

Cyfanswm 179 179 187 
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5.4 Trosiant rheolwyr   
 

Tabl 6 – Trosiant rheolwyr 
 

 

 

Eleni, gwelwyd y trosiant isaf ymhlith rheolwr hyd yn hyn (9.5 y cant), sef lleihad o 5.6 y cant er 2012.  

Gadawodd 17 o reolwyr y Gofrestr, sef y cyfanswm isaf hyd yn hyn unwaith eto. 

O’r rheolwyr newydd, roedd 19 ohonynt wedi cofrestru’n weithwyr gofal preswyl i blant yn flaenorol (18 yn 

2015) ac wedi cymhwyso’n rheolwyr.  Roedd y rheolwyr eraill a oedd ar y Gofrestr am y tro cyntaf wedi 

symud o weithio yn Lloegr neu o rôl wahanol mewn gofal plant. 

 

Tabl 7 – Rhesymau dros adael y Gofrestr rheolwyr 

 

 

Nifer y rheolwyr a ymadawodd 

Rheswm dros ymadael 2013 2014 2015 2016 

Nid yw cofrestru’n ofyniad ar gyfer y swydd 
bresennol 1 4 4 3 
Nid yw’n gweithio mewn gofal cymdeithasol yng 
Nghymru mwyach 4 6 3 3 

Wedi newid rôl ar y Gofrestr i Weithwyr Gofal 
Preswyl i Blant 2 2 4 2 

Wedi ymddeol 1 2 1 0 

Wedi newid rôl ar y Gofrestr i Weithiwr 
Cymdeithasol, Rheolwr Gofal Cartref i Oedolion, 
Rheolwr Gofal Cartref 3 5 0 0 

Arall 2 2 1 3 

Cofrestriad wedi dod i ben 6 6 9 6 

Cyfanswm 19 27 22 17 
 

 

 

 
Nifer y rheolwyr 

Trosiant rheolwyr 2012 2013 2014 2015 2016 

Cyfanswm ar y Gofrestr ar 1 Mehefin 154 171 179 179 187 

Wedi gadael y Gofrestr fel rheolwr gofal preswyl 
i blant yn ystod y 12 mis blaenorol 21 19 27 22 17 

Wedi ymuno â’r Gofrestr fel rheolwr gofal 
preswyl i blant yn ystod y 12 mis blaenorol 36 36 35 22 25 

Newid net ers y proffil blaenorol +15 +17 +8 0 +8 

Trosiant blynyddol ar ffurf canran 15.1% 12.3% 15.8% 12.3% 9.5% 
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Nid oedd y rheolwyr a adawodd y Gofrestr yn gweithio yn y sector yng Nghymru mwyach, 

oherwydd ni all y rhai nad ydynt wedi’u cofrestru ymarfer.  Y rheswm mwyaf cyffredin dros adael y 

Gofrestr oedd bod y cofrestriad wedi dod i ben, gan gynnwys unigolion sy’n cael eu tynnu oddi ar y 

Gofrestr am beidio â thalu eu tâl blynyddol neu adnewyddu eu cofrestriad. 

 

5.5 Cymwysterau rheolwyr 
 

Rhaid i bob rheolwr fod â chymhwyster gofynnol i gofrestru.  Cyflwynwyd y Diploma Lefel 5 mewn 

Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (LHSCS): Rheoli Gwasanaethau Preswyl 

i Blant a Phobl Ifanc (Cymru) fel y cymhwyster gofynnol ym mis Ionawr 2011.  

Tabl 8 – Canran y rheolwyr sydd â’r cymhwyster gofynnol presennol neu gymwysterau 
cymeradwy eraill 
 

 

Cymhwyster gofynnol a ddelir 2013 2014 2015 2016 

Diploma Lefel 5 mewn LHSCS: Rheoli 
Gwasanaethau Preswyl i Blant a Phobl 
Ifanc (Cymru) 9% 17% 24% 33% 
Cymwysterau cymeradwy eraill, fel y’i 
rhestrir 91% 83% 75% 67% 

 

Roedd y ganran a oedd â’r cymhwyster gofynnol presennol, sef y Diploma Lefel 5 mewn LHSCS: Rheoli 

Gwasanaethau Preswyl i Blant a Phobl Ifanc (Cymru), wedi cynyddu i 33 y cant o 24 y cant yn 2015.  Ers 

cyflwyno’r cymhwyster hwn, mae gan gyfran gynyddol o reolwyr y cymhwyster gofynnol presennol cyn 

cofrestru. 

Mae gan yr holl reolwyr gofal preswyl i blant eraill gymhwyster gofynnol blaenorol.   
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Ffigur 2 – Cymwysterau rheolwyr 
 

 

43% 
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8% 
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2% 

NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol/Gofalu am Blant a Phobl Ifanc/Gofal a
chymhwyster rheoli

Diploma Lefel 5 FfCCh mewn LHSCS: Rheoli Gwasanaethau Preswyl i Blant a Phobl Ifanc
(Cymru)

NVQ 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal gydag unedau 
B6 a B7 neu’r hyn sy’n gyfwerth  

NVQ 4 Rheolwyr mewn Gofal Preswyl i Blant

Cymhwyster gwaith cymdeithasol a chymhwyster rheoli cymeradwy

Cymhwyster sy’n gyfwerth â’r cymhwyster gofynnol 
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Tabl 9 – Cymwysterau ymarfer a ddelir gan reolwyr 
 

 
Nifer y rheolwyr 

Cymhwyster 2012 2013 2014 2015 2016 

NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol/Gofalu am Blant a Phobl 
Ifanc/Gofal a chymhwyster rheoli 86 92 82 89 80 
NVQ 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar 
gyfer Gwasanaethau Gofal gydag unedau B6 
a B7 neu’r hyn sy’n gyfwerth  4 15 30 44 62 

Diploma Lefel 5 FfCCh mewn LHSCS: Rheoli 
Gwasanaethau Preswyl i Blant a Phobl Ifanc 
(Cymru) 21 28 37 21 19 

NVQ 4 Rheolwyr mewn Gofal Preswyl i Blant 
27 24 23 16 16 

Cymhwyster gwaith cymdeithasol a 
chymhwyster rheoli cymeradwy 16 11 6 6 7 

Tystysgrif mewn Gofal Preswyl i Blant a Phobl 
Ifanc 0 0 0 3 3 

Cymhwyster sy’n gyfwerth â’r cymhwyster 
gofynnol 0 1 1 0 0 

Cyfanswm 154 171 179 179 187 

 

Mae gan 80 o reolwyr (42.8 y cant) NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol/Gofalu am Blant a Phobl 
Ifanc/Gofal a chymhwyster rheoli.  Mae gan lai na chwarter y rheolwyr (26) unrhyw gymhwyster heblaw 
NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol/Gofalu am Blant a Phobl Ifanc/Gofal a chymhwyster rheoli neu 
Ddiploma Lefel 5 FfCCh mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(LHSCS): Rheoli Gwasanaethau Preswyl i Blant a Phobl Ifanc (Cymru). 
 
O’r rhai sydd wedi’u cofrestru yng Nghymru, mae gan dri rheolwr gymhwyster cyfwerth a enillwyd yn Lloegr 
am reoli mewn gofal preswyl i blant. 
 

5.6 Proffil oedran a rhyw y rheolwyr  

Tabl 10 – Oedran cyfartalog rheolwyr 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Oedran cyfartalog 44 44 43 44 44 

Dros 55 oed 23% 19% 17% 29% 10% 

30 oed neu’n iau 4% 3% 2% 6% 3% 
 

Oedran cyfartalog rheolwyr oedd 44 oed mewn pedwar o’r pum proffil er 2012. 

Oedran cyfartalog y rheolwyr a oedd yn ymuno â’r Gofrestr oedd 39 oed, ac oedran cyfartalog y rhai a oedd 

yn ymadael oedd 47 oed. 

Mae’r cyfartaledd yn cael ei gynnal gan bobl iau yn disodli pobl hŷn.  Mae’r nifer ar y Gofrestr am gyfnodau 

hwy yn cynyddu, ond mae hyn yn cael ei gydbwyso gan bobl iau yn ymuno â hi. 
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Tabl 11 – Canran y menywod a’r dynion sydd wedi’u cofrestru’n rheolwyr 

 

Canran y Rheolwyr 

Blwyddyn Menywod Dynion 

2016 63.1% 36.9% 

2015 61.5% 38.5% 

2014 61.5% 38.5% 

2013 65.5% 34.5% 

2012 64.3% 35.7% 
 

Mae canran y dynion sydd wedi’u cofrestru’n rheolwr wedi gostwng i 36.9 y cant o 38.5 y cant, er bod hyn 

uwchlaw lefel 2012 pan agorwyd y Gofrestr ar gyfer y grŵp hwn o hyd.  Mae 118 o fenywod a 69 o 

ddynion wedi’u cofrestru’n rheolwyr.  

5.7 Amrywiaeth a phroffil iaith Gymraeg rheolwyr                                                                 

Caiff data cyfle cyfartal ar yr iaith Gymraeg ei gasglu’n wirfoddol fel rhan o’r broses ymgeisio er mwyn 

monitro bod y broses gofrestru’n deg.  

Darparodd 77.5 y cant o reolwyr wybodaeth am b’un a oedd ganddynt anabledd ai peidio ac, fel yn 2014 a 

2015, datganodd 100 y cant o’r rhai a ymatebodd nad oedd ganddynt anabledd.  

Tabl 12 – Ethnigrwydd datganedig rheolwyr ar y Gofrestr 

Ethnigrwydd  2014 2015 2016 

Gwyn, Gwyn Prydeinig, Gwyn Cymreig, Gwyn Gwyddelig 95.4% 94.8% 95.9% 

Du neu Ddu Prydeinig Caribïaidd 1.5% 1.5% 1.4% 

Unrhyw gefndir Gwyn arall 0.8% 0.7% 0.7% 

Du Affricanaidd 0.8% 0.7% 0.7% 

Du neu Ddu Prydeinig Affricanaidd 0.0% 0.7% 0.7% 

Gwyn ac Asiaidd Cymysg 0.8% 0.7% 0.7% 

Gwyn a Du Affricanaidd Cymysg 0.8% 0.7% 0.0% 

Canran a wnaeth ddatganiad 74.0% 74.9% 77.5% 
 

O’r 77.5 y cant o reolwyr a ddarparodd wybodaeth am eu hethnigrwydd, datganodd 96.6 y cant ohonynt 

eu bod yn Wyn.  Mae hyn yn ostyngiad bach o gymharu â 2015. 

Tabl 13 – Gallu Cymraeg datganedig rheolwyr 

 

Canran y rheolwyr gofal preswyl i blant 

Cymraeg 2012 2013 2014 2015 2016 

Rhugl 10% 10% 10% 12% 13% 

Rhywfaint o Gymraeg 16% 18% 17% 18% 21% 

Dim Cymraeg 74% 72% 73% 70% 66% 
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O’r 78.1 y cant o reolwyr a ddarparodd wybodaeth am eu gallu Cymraeg, roedd y nifer a oedd yn rhugl yn y 
Gymraeg wedi cynyddu un y cant.  Roedd y nifer a oedd yn datgan bod ganddynt rywfaint o Gymraeg wedi 
cynyddu tri phwynt canran hefyd, ac roedd y rhai nad oeddent yn siarad unrhyw Gymraeg wedi lleihau 
pedwar y cant.  Mae hyn yn dangos cynnydd graddol dros y 5 mlynedd diwethaf. 

 

Gweithwyr gofal preswyl i blant 

5.8 Gwybodaeth am gyflogaeth gweithwyr  
 

Tabl 14 – Statws cyflogaeth gweithwyr  

 
Canran a nifer y gweithwyr gofal preswyl i blant 

Statws cyflogaeth 2013 2014 2015 2016 

Wedi’u cyflogi mewn gofal 
cymdeithasol yng Nghymru 85.7% 1845 87.8% 1903 85.6% 1864 85.1% 1931 

Yn gweithio i gyflogwr yn Lloegr ac yn 
gweithio rhywfaint o’r amser yn  eu 
gwasanaethau yng Nghymru 

6.5% 139 6.5% 141 9.9% 215 9.6% 218 

Cyfanswm lle mae’r gyflogaeth yn 
hysbys 92.2% 1984 94.3% 2044 95.5% 2079 94.7% 2149 

Dim swydd bresennol neu’n anhysbys 7.8% 169 5.7% 123 4.5% 97 5.3% 120 

Cyfanswm 100% 2153 100% 2167 100% 2176 100% 2269 
 

Mae canran y gweithwyr mewn cyflogaeth wedi lleihau rhywfaint (o 95.5 y cant yn 2015 i 94.7 y cant yn 

2016).  Disgynnodd canran y gweithwyr ar y Gofrestr a gyflogir gan asiantaeth ychydig bach o 2.4 y cant yn 

2015 i 1.6 y cant yn 2016. 

 

Tabl 15 – Sector cyflogaeth gweithwyr 

 
Nifer a chanran y gweithwyr gofal preswyl i blant 

Math o wasanaeth 2014 2015 2016 

Gwasanaeth preifat wedi’i gofrestru yng 
Nghymru 1073 

60.4% 

1126 

65.3% 

1210 

67.5% Yn gweithio ar draws y ffin i ddarparwr 
preifat 141 215 201 

Ysgol breifat yng Nghymru 21 16 40 

Gwasanaeth cofrestredig yr awdurdod 
lleol 461 

25.0% 
456 

24.0% 
471 

23.5% 
Ysgol yr awdurdod lleol 51 41 32 

Staff achlysurol awdurdod lleol 0 2 1 

Gwasanaethau’r trydydd sector sydd 
wedi’u cofrestru yng Nghymru 231 11.3% 150 7.2% 145 6.7% 

Cyflogeion asiantaeth 55 2.7% 50 2.4% 34 1.6% 

Rolau eraill yng Nghymru/Heb fod yn 
gweithio mewn gwasanaeth preswyl 11 0.5% 23 1.1% 15 0.7% 

Cyfanswm 2044   2079   2149   

 

Parhaodd mwyafrif y gweithwyr i gael eu cyflogi gan y sector preifat (67.5 y cant).  Mae’r ganran a gyflogir 

ym mhob sector arall wedi lleihau rhywfaint. 
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Roedd y gostyngiad yn nifer y gweithwyr yn y trydydd sector er 2014 yn adlewyrchu gwasanaeth yn cau, a 

oedd wedi cyflogi 58 o weithwyr ym Mehefin 2014.  

 

5.9   Am ba hyd y bu gweithwyr yn y swydd 

Tabl 16 – Am ba hyd y bu gweithwyr yn eu swydd bresennol 

Blynyddoedd yn y 
swydd bresennol 2012 2013 2014 2015 2016 

Mwy na 10 mlynedd 206 (10.8%) 232 (11.7%) 192 (9.4%) 209 (10.1%) 224 (10.4%) 

9 - 10 mlynedd 48 (2.5%) 45 (2.3%) 44 (2.2%) 39 (1.9%) 33 (1.5%) 

8 - 9 mlynedd 54 (2.8%) 59 (3.0%) 50 (2.4%) 39 (1.9%) 46 (2.1%) 

7 - 8 blynedd 67 (3.5%) 61 (3.1%) 53 (2.6%) 57 (2.7%) 63 (2.9%) 

6 - 7 blynedd 70 (3.7%) 77 (3.9%) 89 (4.4%) 82 (3.9%) 87 (4.0%) 

5 - 6 blynedd 103 (5.4%) 115 (5.8%) 117 (5.7%) 111 (5.3%) 121 (5.6%) 

4 - 5 mlynedd 143 (7.5%) 150 (7.6%) 171 (8.4%) 151 (7.3%) 164 (7.6%)  

3 - 4 blynedd 242 (12.7%) 268 (13.5%) 239 (11.7%) 247 (11.9%) 261 (12.1%) 

2 - 3 blynedd 349 (18.3%) 359 (18.1%) 358 (17.5%) 387 (18.6%) 306 (14.2%) 

1 - 2 flynedd 428 (22.5%) 392 (19.8%) 454 (22.2%) 431 (20.7%) 494 (23.0%) 

0 - 1 mlynedd 192 (10.1%) 226 (11.4%) 277 (13.6%) 326 (15.7%) 350 (16.3%) 

Cyfanswm 1902 1984 2044 2079 2149 

 

Tabl 17 – Symudiad gweithwyr rhwng swyddi  

 

Canran y gweithwyr gofal preswyl i blant ym mis Mehefin 

Amser yn y swydd bresennol 2012 2013 2014 2015 2016 

Wedi newid i swydd arall yn y 
flwyddyn flaenorol 10% 10% 13% 15% 15% 

Wedi newid i swydd arall yn y 2 
flynedd flaenorol 31% 29% 34% 35% 37% 

Yn y swydd bresennol am 5 
mlynedd neu fwy 27% 27% 25% 25% 25% 

Yn y swydd bresennol am 10 
mlynedd neu fwy 10% 11% 9% 10% 10% 

 

Yn wahanol i reolwyr, mae’r data’n dangos mwy o symudiad o fewn y sector gan weithwyr o un flwyddyn 

i’r llall.  Roedd 37 y cant o weithwyr wedi newid swydd yn ystod y ddwy flynedd flaenorol, er bod y 

canrannau a fu yn eu swyddi am bum mlynedd neu fwy wedi aros yn gyson. 
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5.10   Trosiant gweithwyr 
 

Tabl 18 – Trosiant gweithwyr 

Blwyddyn y 
Proffil 

Wedi ymuno â’r 
Gofrestr fel 
gweithwyr gofal 
preswyl i blant 

Wedi gadael y 
Gofrestr fel gweithiwr 
gofal preswyl i blant 
(trosiant) 

Nifer y 
gweithwyr 
gofal preswyl 
i blant ar y 
Gofrestr ar 1 
Mehefin 

Newid net ers y 
proffil 
blaenorol 

2016 24.4% 532 20.2% 439 2269 +93 

2015 24.0% 519 23.5% 510 2176 +9 

2014 20.6% 444 20.0% 430 2167 +14 

2013 22.6% 453 15.3% 308 2153 +145 

2012 17.0% 354 20.0% 426 2008 -72 

 

Mae trosiant y gweithwyr yn amrywio o un flwyddyn i’r llall.  Eleni, gwelwyd gostyngiad o gymharu â 2015, 

ar ôl cynyddu ym mhob blwyddyn flaenorol er 2013.  Cynyddodd y nifer a oedd yn ymuno â’r Gofrestr ar 

gyfer y rôl hon, gan arwain at gynnydd net o 93. 

Tabl 19 – Grwpiau oedran gweithwyr  

Grŵp oedran 2013 2014 2015 2016 

Dan 25 oed 19.0% 86 22.7% 101 15.8% 82 21.4% 114 

25 - 30 29.8% 135 34.5% 153 32.4% 168 27.4% 146 

31 - 35 13.9% 63 13.1% 58 13.5% 70 16.0% 85 

36 - 40 11.5% 52 8.1% 36 9.4% 49 8.8% 47 

41 - 45 9.5% 43 8.8% 39 12.5% 65 7.7% 41 

46 - 50 6.8% 31 7.0% 31 7.9% 41 9.6% 51 

51 - 55 7.3% 33 3.4% 15 5.2% 27 5.6% 30 

56 - 60 1.8% 8 1.8% 8 2.3% 12 1.9% 10 

61 - 65 0.4% 2 0.7% 3 1.0% 5 1.1% 6 

Dros 65 oed 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.4% 2 

Cyfanswm   453   444   519   532 
 

Oedran cyfartalog y 532 o weithwyr a ymunodd â’r Gofrestr yn 2016 oedd 34 o hyd.  Roedd dros chwarter 

(27.4%) y rhai a ymunodd â’r Gofrestr rhwng 25 a 30 oed.  
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Tabl 20 – Gweithwyr a dynnwyd oddi ar y Gofrestr yn 2015 i 2016, nifer y blynyddoedd 

ers iddynt gofrestru’n gyntaf 

Mae’r tabl isod yn cynnwys cyfanswm y gweithwyr a dynnwyd oddi ar y Gofrestr.  Mae’n cynnwys pob 

rheswm am eu tynnu, gan gynnwys eu cofrestriad yn darfod (unigolion sy’n peidio â thalu eu tâl blynyddol 

neu’n peidio ag adnewyddu eu cofrestriad), tynnu’n wirfoddol a chael eu tynnu oherwydd ymddygiad. 

 

Blynyddoedd ers cofrestru’n gyntaf Nifer 

8 - 9 mlynedd 30 

7 - 8 blynedd 22 

6 - 7 mlynedd 42 

5 - 6 blynedd 17 

4 - 5 mlynedd 25 

3 - 4 blynedd 107 

2 - 3 blynedd 83 

1 - 2 flynedd 113 

Cyfanswm 439 
 

Gadawodd mwyaf y rhai a adawodd y Gofrestr cyn bod angen iddynt adnewyddu eu cofrestriad.  Caiff yr 

unigolion hyn eu hystyried yn ‘ddiddymedig’ oherwydd na wnaethant dalu eu tâl blynyddol na chyflwyno 

adnewyddiad cyflawn cyn y dyddiad dyledus.  Fodd bynnag, o’r gweithwyr a adawodd y Gofrestr yn 2016, 

roedd 31.7 y cant wedi adnewyddu eu cofrestriad tair blynedd o leiaf unwaith, ac felly byddant wedi ennill y 

cymhwyster gofynnol cyn iddynt gael eu tynnu oddi ar y Gofrestr. 

Newidiodd 18 o weithwyr eu cofrestriad i reolwr yn ystod 2016.  O’r rhain, roedd un ohonynt wedi symud i 

rôl rheolwr, roedd un yn rheolwr dros dro, pump ohonynt yn ddirprwy reolwyr neu’n rheolwyr cynorthwyol 

ac roedd un ohonynt yn uwch weithiwr gofal. 
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5.11 Cymwysterau gweithwyr 

Ffigur 3 – Cymwysterau gweithwyr 

 

43% 

26% 

14% 

10% 

3% 

2% 
Llai nag 1% 

Wedi cwblhau’r fframwaith sefydlu 

NVQ 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant)

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

NVQ 3 gofalu am plant a phobol ifanc

Diploma Lefel 3 ar gyfer y Gweithlu Plant a Phobl Ifanc: Llwybr Gofal Cymdeithasol

NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant)

Cymhwyster gwaith cymdeithasol

NVQ 4 Rheolwyr mewn Gofal Preswyl i Blant

NVQ 4 Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gwasanaethau Gofal

Lefel 5 mewn LHSCS (Rheoli Gwasanaethau Preswyl i Blant a Phobl Ifanc

Lefel 5 mewn LHSCS (Arfer Uwch Plant a Phobl Ifanc)

NVQ 4 mewn Gofal

NVQ 4 mewn Dyfarniad Rheolwyr Cofrestredig
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Tabl 21 – Nifer y gweithwyr a oedd wedi cofrestru ar sail cwblhau’r fframwaith sefydlu 
neu a oedd â chymhwyster gofynnol 
 

Sail y cofrestriad 2012 2013 2014 2015 2016 

Cwblhau’r fframwaith 
sefydlu 41% 822 40% 858 41% 883 42% 910 43% 980 

Cyfanswm a oedd â 
chymhwyster gofynnol 59% 1186 60% 1295 59% 1284 58% 1266 57% 1289 

Cyfanswm 100% 2008 100% 2153 100% 2167 100% 2176 100% 2269 

 

Bu cynnydd bach yng nghanran y gweithwyr sydd wedi cofrestru ar sail cwblhau’r fframwaith sefydlu â 

gofyniad hyfforddiant i gwblhau’r cymhwyster gofynnol cyn adnewyddu eu cofrestriad (cyn pen tair blynedd 

ar ôl cofrestru). 

Er bod gan 14 y cant o’r gweithwyr y Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl 

Ifanc), sef y cymhwyster gofynnol ar hyn o bryd, roedd gan 43 y cant o’r gweithwyr gymwysterau gofynnol 

blaenorol. 

Tabl 22 – Nifer y gweithwyr a oedd eisoes wedi cymhwyso cyn iddynt ymuno â’r Gofrestr 
neu ei gadael 

 

Gweithwyr gofal preswyl i blant a ymunodd â’r Gofrestr neu ei 
gadael 

Statws cymhwyso 2012 2013 2014 2015 2016 

Yn gymwysedig wrth 
ymuno â’r Gofrestr 16.1% 57 23.0% 104 13.5% 60 22.0% 114 17.3% 92 

Heb gymhwyster wrth 
ymuno â’r Gofrestr 83.9% 297 77.0% 349 86.5% 384 78.0% 405 82.7% 440 

Yn gymwysedig wrth 
adael y Gofrestr 35.0% 149 41.9% 129 53.7% 231 49.2% 251 48.1% 211 

Heb gymhwyster wrth 
adael y Gofrestr 65.0% 277 58.1% 179 46.3% 199 50.8% 259 51.9% 228 

 

Bu cynnydd yng nghanran y gweithwyr nad oedd ganddynt gymhwyster wrth ymuno â’r Gofrestr eleni (78.0 

y cant yn 2015 o gymharu ag 82.7 y cant yn 2016), a mân gynnydd yn y rhai nad oedd ganddynt 

gymhwyster wrth iddynt adael y Gofrestr.  

Nid oedd tri gweithiwr gofal preswyl i blant a wnaeth gais i adnewyddu yn 2014 i 2015 wedi cwblhau’r 

cymhwyster gofynnol, a chafodd eu cofrestriadau eu hadnewyddu gan bwyllgor â gofyniad i gwblhau’r 

cymhwyster erbyn dyddiad penodol.  Roedd pob un arall wedi ennill y cymhwyster erbyn eu dyddiad 

adnewyddu.  
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5.12 Proffil oedran a rhyw y gweithwyr    

Tabl 23 – Oedran a rhyw gweithwyr 

 

 
2013 2014 2015 2016 

 
Dynion Menywod Dynion Menywod Dynion Menywod Dynion Menywod 

Dan 25 oed 54 97 48 118 44 117 58 120 

25-30 178 312 214 333 213 348 217 343 

31-35 132 205 147 182 146 177 151 197 

36-40 112 120 108 110 111 115 120 139 

41-45 126 139 118 136 110 149 95 133 

46-50 116 142 109 145 113 137 121 147 

51-55 84 140 88 127 89 121 81 128 

56-60 51 83 46 78 44 78 60 81 

61-65 20 35 20 33 22 34 25 42 

Dros 65 
oed 4 3 3 4 4 4 4 7 

Is-
gyfanswm 877 1276 901 1266 896 1280 932 1337 

Cyfanswm 2153 2167 2176 2269 

 
Oedran cyfartalog y gweithwyr oedd 38 oed o hyd. 

Cynyddodd nifer y gweithwyr dros 55 oed rywfaint (o 8.5 y cant yn 2015 i 9.7 y cant yn 2016).  Roedd nifer 

y gweithwyr 30 oed neu’n iau wedi cynyddu 2.8 y cant hefyd er 2013. 

Mae canran y dynion wedi cynyddu rhywfaint o 40.7 y cant yn 2013 i 41.1 y cant eleni.  Fodd bynnag, mae 

canran eleni ychydig yn is nag yn 2015, sef 41.2 y cant. 

Tabl 24 – Oedran cyfartalog gweithwyr sy’n ymuno â’r Gofrestr ac yn ei gadael 

 
Oedran cyfartalog gweithwyr gofal preswyl i blant 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Y rhai a ymunodd yn y flwyddyn 
flaenorol 34 34 32 34 34 

Y rhai a adawodd yn y flwyddyn 
flaenorol 37 36 39 38 36 
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Tabl 25 – Grwpiau oedran gweithwyr a ymunodd â’r Gofrestr 

 

Canran y nifer y gweithwyr gofal preswyl i blant newydd 

Grŵp oedran 2012 2013 2014 2015 2016 

Dan 25 oed 19.2% 68 19.0% 86 22.7% 101 15.8% 82 21.4% 114 

25-30 28.0% 99 29.8% 135 34.5% 153 32.4% 168 27.4% 146 

31-55 49.4% 175 49.0% 222 40.3% 179 48.5% 252 47.7% 254 

Dros 55 oed 3.4% 12 2.2% 10 2.5% 11 3.3% 17 3.4% 18 
 

Mae canran y gweithwyr 30 oed neu’n iau sy’n ymuno â’r Gofrestr wedi cynyddu er 2015 i 48.8 y cant.  

Tabl 26 - Grwpiau oedran gweithwyr a adawodd y Gofrestr 

 

Canran a nifer y gweithwyr gofal preswyl i blant a adawodd 

Grŵp oedran 2012 2013 2014 2015 2016 

Dan 25 oed 8.9% 38 10.7% 33 6.5% 28 7.8% 40 9.3% 41 

25-30 28.2% 120 29.2% 90 24.9% 107 28.0% 143 33.3% 146 

31-55 56.6% 241 52.9% 163 58.4% 251 55.5% 283 52.4% 230 

Dros 55 oed 6.3% 27 7.1% 22 10.2% 44 8.6% 44 5.0% 22 

 

Gadawodd llai o bobl 30 oed neu’n iau y Gofrestr (187) na’r nifer a ymunodd (260). 
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5.13 Amrywiaeth a phroffil iaith Gymraeg gweithwyr                                                                 

Darparodd 83.1 y cant o weithwyr wybodaeth am b’un a oedd ganddynt anabledd ai peidio.  Datganodd llai 
nag un y cant o’r rhai a ymatebodd fod ganddynt anabledd. 

Tabl 27 – Ethnigrwydd datganedig gweithwyr ar y Gofrestr  

Ethnigrwydd  2014 2015 2016 

Gwyn, Gwyn Prydeinig, Gwyn Cymreig, Gwyn 
Gwyddelig 

95.7% 95.1% 95.2% 

Unrhyw gefndir Gwyn arall 1.2% 1.2% 1.1% 

Gwyn a Du Caribïaidd Cymysg 0.6% 0.6% 0.6% 

Du Affricanaidd 0.4% 0.4% 0.6% 

Ethnigrwydd arall 0.4% 0.6% 0.5% 

Gwyn a Du Affricanaidd Cymysg 0.3% 0.4% 0.4% 

Unrhyw gefndir Du arall 0.3% 0.4% 0.3% 

Du neu Ddu Prydeinig Caribïaidd 0.2% 0.3% 0.3% 

Du neu Ddu Prydeinig Affricanaidd 0.6% 0.2% 0.2% 

Grŵp ethnig cymysg 0.2% 0.2% 0.2% 

Gwyn ac Asiaidd Cymysg 0.0% 0.1% 0.2% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig Pacistanaidd 0.2% 0.2% 0.1% 

Du Caribïaidd 0.0% 0.1% 0.1% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig Indiaidd 0.1% 0.1% 0.1% 

Unrhyw gefndir Asiaidd arall 0.1% 0.1% 0.1% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig Bangladeshaidd 0.0% 0.1% 0.1% 

Indiaidd 0.0% 0.1% 0.1% 

Unrhyw gefndir Tsieineaidd arall 0.0% 0.0% 0.1% 

Bangladeshaidd 0.1% 0.1% 0.0% 

Canran a wnaeth ddatganiad 73.5% 78.6% 82.2% 
 

O’r 82.2 y cant o weithwyr a ddarparodd wybodaeth am eu hethnigrwydd, datganodd 96.3 y cant ohonynt 

eu bod yn Wyn.  Mae hyn yn gynnydd bach o gymharu â 2015 (96.6 y cant yn 2015). 
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Tabl 28 – Gallu Cymraeg datganedig gweithwyr 

 

Canran y gweithwyr gofal preswyl i blant 

Cymraeg  2012 2013 2014 2015 2016 

Rhugl 9.5% 10% 10% 10% 10.5% 

Rhywfaint o Gymraeg 19.5% 20% 21% 22% 23.5% 

Dim Cymraeg 71% 70% 69% 68% 66% 

 

O’r 83.5 y cant o weithwyr a ddarparodd wybodaeth am eu gallu Cymraeg, roedd y nifer a oedd yn siarad 

Cymraeg yn rhugl wedi cynyddu rhywfaint, sef hanner un y cant.  Roedd y nifer a oedd yn datgan eu bod yn 

siarad rhywfaint o Gymraeg wedi cynyddu hefyd, sef un a hanner y cant, and roedd y rhai nad oeddent yn 

siarad unrhyw Gymraeg wedi lleihau dau y cant. 
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