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1 Cyflwyniad  

Mae’r proffil rheolwyr cartrefi gofal i oedolion sy’n gweithio yng Nghymru yn cael ei 

gyhoeddi bob blwyddyn gan Gyngor Gofal Cymru (y Cyngor Gofal). Mae wedi’i seilio ar y 

data amdanynt eu hunain a’u cyflogaeth a ddarparwyd gan reolwyr cartrefi gofal i 

oedolion yn ystod y broses ymgeisio i gofrestru ar Gofrestr Gweithwyr Gofal 

Cymdeithasol Cyngor Gofal Cymru (y Gofrestr) ac i gynnal eu cofrestriad â’r Cyngor 

Gofal. Pumed proffil blynyddol y gweithlu yw hwn, ac felly mae’n bosibl gweld lle y bu 

newidiadau ers i gofrestru ddod yn orfodol. 

Bu’n rhaid i reolwyr cartrefi gofal i oedolion sy’n gweithio yng Nghymru gofrestru â’r 

Cyngor Gofal ers 1 Hydref 2011. Cyflwynwyd hyn gan Lywodraeth Cymru trwy Reoliadau 

Cartrefi Gofal (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2011. Mae’n rhaid i reolwyr feddu ar y 

cymhwyster gofynnol a bod wedi’u cofrestru â’r Cyngor Gofal i ymarfer yng Nghymru. 

Mae’r adroddiad hwn yn proffilio’r 1,263 o reolwyr a oedd ar y Gofrestr ar 1 Mehefin 

2016 a newidiadau i gyflogaeth unigolion cofrestredig rhwng 1 Mehefin 2015 a 31 Mai 

2016. Ni chynhwyswyd rheolwyr sydd wrthi’n ymgeisio i gael eu cynnwys yn y gofrestr. 

Nid oes rhaid i weithwyr cartrefi gofal i oedolion gofrestru ac nid ydynt wedi’u cynnwys 

yn y Proffil. 

Ar 1 Mehefin 2015, disgwyliwyd i 15 y cant (185) o’r rheolwyr adnewyddu eu cofrestriad 

yn ystod y flwyddyn i ddod. O’r rhain, adnewyddwyd 75 y cant (138) erbyn 1 Mehefin 

2016. Roedd y rhai hynny y disgwyliwyd iddynt adnewyddu ar ddiwedd y flwyddyn yn dal 

i gael eu prosesu ar adeg tynnu data’r Proffil. 

 

2 Crynodeb 

Mae nifer y rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr yn sefydlog. Mae’r cyfanswm 
sydd wedi’u cofrestru wedi cynyddu ychydig eleni ac mae’r trosiant wedi gostwng. Yn yr 
un modd, mae nifer y rheolwyr sydd wedi bod yn eu swydd ers dros bum mlynedd a 
deng mlynedd wedi cynyddu yn dilyn gostyngiad yn ystod y tair blynedd diwethaf. 
 

Er bod y Gofrestr yn sefydlog, ceir pryderon ynglŷn â faint o reolwyr sydd ar gael yn y 

sector. Mae’r data’n dangos bod 46 gwasanaeth lle’r oedd swydd y rheolwr yn wag, heb 
unrhyw reolwr wedi’i gofrestru â’r Cyngor Gofal neu AGGCC. 
 
Mae’r rhan fwyaf o’r rheolwyr yn gweithio yn y sector preifat. Er bod y ganran sy’n 
gweithio yn y sector hwn yn parhau i gynyddu, mae nifer y rhai sy’n gweithio i awdurdod 
lleol ac yn y trydydd sector yn parhau i ostwng. 
 
Mae’r holl reolwyr yn meddu ar y cymhwyster sy’n ofynnol i gofrestru, ond mae’n werth 
nodi bod bron chwarter yn meddu ar y cymhwyster cyfredol sy’n ofynnol yn hytrach na’r 

cymhwyster rhagflaenol, sy’n gyfystyr â chwech y cant yn fwy na’r llynedd. 
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Mae nifer y rheolwyr dros 60 oed yn parhau i gynyddu, ond yr oedran cyfartalog yw 49 (o 
gymharu â 50 yn 2015). Mae 81.2 y cant yn fenywod, sy’n debyg iawn i flynyddoedd 
blaenorol. 
 
Mae methiant nifer fach o reolwyr mewn swydd i gofrestru â’r Cyngor Gofal yn parhau i 
fod yn achos pryder ac wedi cael ei godi gyda rheoleiddiwr y gwasanaeth. 
 

3 Rheolwyr cartrefi gofal i oedolion – tueddiadau a phwyntiau 

allweddol ar 1 Mehefin 2016  

 Roedd 1,263 o unigolion ar y Gofrestr ar 1 Mehefin 2016. Mae hyn un y cant yn 

fwy na’r nifer a nodwyd yn y Proffil diwethaf, sef 1,250 ar 1 Mehefin 2015.  

 

 Ar ôl codi o flwyddyn i flwyddyn yn y tri phroffil blaenorol, gostyngodd trosiant yn 

2016 i 12.1 y cant o 14.5 y cant yn 2015. Fodd bynnag, mae’n werth nodi na 

welwyd cyfnod brig mewn adnewyddu cofrestriad yn ystod y cyfnod hwn, sef 

adeg pan fo unigolion cofrestredig yn fwyaf tebygol o roi gwybod eu bod wedi 

newid swydd neu nad oes angen iddynt gael eu cofrestru mwyach. Gallai hyn fod 

wedi cyfrannu at y trosiant uwch ym Mhroffil y llynedd.  

 

 Prif ffynhonnell unigolion cofrestredig newydd oedd rheolwyr yn dechrau mewn 
rôl newydd yn ystod blwyddyn y Proffil (42 y cant o reolwyr newydd).  

 

 Roedd llai na hanner y rheolwyr (49.6 y cant) wedi bod yn eu swydd bresennol ers 

dros bum mlynedd, sydd ychydig yn uwch na’r llynedd. 

 

 Mae’r sector preifat yn parhau i gyflogi’r nifer fwyaf o reolwyr cartrefi gofal i 

oedolion.  

 

 Mae gan yr holl reolwyr gymhwyster a gymeradwywyd ar gyfer cofrestru, sef naill 

ai’r cymhwyster cyfredol sy’n ofynnol neu gymhwyster cyfwerth, neu gymhwyster 

rhagflaenol.  

 

 Mae llai na chwarter y rheolwyr wedi’u cofrestru â’r Cyngor Nyrsio a 

Bydwreigiaeth (NMC) (22.7 y cant). Roedd cofrestriad â’r NMC wedi darfod ar 

gyfer 3.2 y cant ychwanegol o’r rheolwyr.  

 

 Oedran cyfartalog rheolwyr oedd 49, gan ostwng o 50 yn 2015; roedd bron 

hanner (49.2 y cant) dros 50 ac roedd 19.8 y cant yn 40 neu’n iau. 

 

 Roedd 93 y cant o’r ymatebwyr wedi dweud eu bod yn Wyn. 
 

 Roedd 10.4 y cant wedi datgan eu bod yn rhugl yn y Gymraeg, sef yr un faint ag 

yn 2015, ond roedd y nifer a ddywedodd fod ganddynt rywfaint o allu yn y 

Gymraeg wedi gostwng ychydig gan hanner y cant.   
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4 Yr hyn y mae’r Cyngor Gofal yn ei wneud 

Camu Ymlaen i Reoli – Rhaglen lefel 4, 60 credyd, SAU yw Camu Ymlaen i Reoli sy’n 
cael ei threialu yn ne-ddwyrain Cymru trwy Brifysgol De Cymru. Dechreuodd y rhaglen ar 
23 Tachwedd 2015 gyda 39 myfyriwr, a bydd yn parhau hyd at ganol mis Medi 2016.  

Mae’r gwerthuso hyd yma yn dangos bod y rhaglen Camu Ymlaen wedi llwyddo i 
gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ar lefel sy’n cefnogi 
arwain a rheoli gwasanaethau gofal cymdeithasol, a bod hyn wedi cael effaith 
uniongyrchol ar eu hymarfer. Yn arbennig, mae eu dealltwriaeth o ddeddfwriaeth 
newydd fel Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a sut mae hynny’n 
berthnasol i ymarfer wedi bod yn drawiadol: ‘nawr, mae gennym ni ddealltwriaeth well o 
lawer o’r rheswm pam mae’r polisïau a’r gweithdrefnau hyn ar waith, a’r ddeddfwriaeth 
rwy’n deall nawr yn union pam rydym ni’n gwneud y pethau hyn a rwy’n gallu eu 
hesbonio i’m cydweithwyr. Er enghraifft, pam mae arnom angen y Codau Ymarfer a 
pham maen nhw’n bwysig’. 

Camau Cyntaf mewn Rheoli – Rydym wedi datblygu adnodd rhyngweithiol wedi’i 
deilwra’n benodol i anghenion rheolwyr gofal cymdeithasol sy’n newydd yn eu swydd. 
Bwriedir iddo ategu’r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol a’r canllaw 
ymarfer a ddatblygwyd ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol sydd wedi’u cofrestru â’r 
Cyngor Gofal: y Rheolwr Gofal Cymdeithasol.    

Mae’r adnodd yn cwmpasu tair elfen allweddol o’r rôl arwain a rheoli – rheoli eich hun; 
arwain a rheoli tîm ac arwain a rheoli gwasanaeth. Mae’n darparu cyfuniad o ganllawiau 
ymarferol; pwyntiau i fyfyrio arnynt a chyfeiriadau at adnoddau ychwanegol, i 
gynorthwyo rheolwyr newydd eu penodi i ddatblygu fel ‘Arweinwyr mewn Gofal’.    

Cymuned Ymarfer ar gyfer Ymarferwyr Cartrefi Gofal i Oedolion – Gellir diffinio 
Cymunedau Ymarfer, yn rhannol, fel proses o ddysgu cymdeithasol sy’n digwydd pan 
fydd pobl sydd â diddordeb cyffredin mewn maes yn cydweithredu dros gyfnod 
estynedig, gan rannu syniadau a strategaethau, dod o hyd i ddatrysiadau a datblygu 
syniadau arloesol. 

Cytunwyd i sefydlu Cymuned Ymarfer beilot yn ardal y Bae Gorllewinol ar gyfer 
ymarferwyr sy’n gweithio mewn cartrefi gofal i oedolion sy’n frwdfrydig ynghylch 

datblygu a darparu arfer da i wella ansawdd bywyd pobl hŷn.  

Nod y cynllun peilot oedd gwerthuso buddion buddsoddi amser ac adnoddau mewn 
cymunedau ymarfer er mwyn sefydlu’n fras p’un a allant: 

         Leihau’r ymdeimlad o arwahanrwydd a adroddir gan reolwyr 

         Datblygu ymdeimlad o hunaniaeth broffesiynol 

         Rhannu arfer da 

         Gwella ymarfer 

         Datblygu perthnasoedd sy’n cefnogi pawb 
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Cymunedau Ymarfer Digidol – Mae’n bwysig sefydlu ffordd o gynorthwyo rheolwyr 
gofal cymdeithasol cofrestredig i barhau i ymgysylltu a rhannu ymarfer y tu allan i’r 
fforymau blynyddol a’r cyfarfodydd darparwyr lleol. 

Bydd y Cyngor Gofal yn treialu cymuned ymarfer ddigidol ar gyfer rheolwyr cofrestredig 
gan ddefnyddio ‘Hyb Gwybodaeth’ a sefydlwyd ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus ledled 
y Deyrnas Unedig. 

Fforymau Rheolwyr Cofrestredig – Mae’r Cyngor Gofal wedi bod yn cynnal fforymau 
ar gyfer rheolwyr cofrestredig ers y pedwar blynedd diwethaf.  

Mae’r fforymau’n gyfrwng pwysig i ymgysylltu ag unigolion cofrestredig ac fe’u 
defnyddiwyd i ddarparu gwybodaeth, ceisio safbwyntiau rheolwyr ar ddarnau allweddol o 

waith a chlywed yn uniongyrchol ganddynt ynglŷn â materion cyfredol sy’n cael effaith ar 

eu hymarfer. 

5 Data a Dadansoddi 

5.1 Rheolwyr sydd wedi ymuno â’r Gofrestr a’i gadael 

 

Tabl 1 – Nifer y rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr 
 

Blwyddyn y 
Proffil 

Wedi ymuno 
â’r Gofrestr 
fel rheolwr 

cartref gofal 
i oedolion 

Wedi gadael 
y Gofrestr fel 

rheolwr 
cartref gofal 
i oedolion 

Trosiant fel 
canran 

Nifer y rheolwyr 
cartrefi gofal i 

oedolion a oedd 
wedi’u cofrestru 

ar 1 Mehefin 

Newid clir 
ers y Proffil 
blaenorol 

2016 164 151 12.1% 1,263 +1.0% 

2015 178 183 14.6% 1,250 -0.4% 

2014 176 122 10.2% 1,255 +4.5% 

2013 194 96 8.7% 1,201 +4.9% 

 

Mae nifer y rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr wedi cynyddu un y cant. Mae 

hyn yn dilyn gostyngiad 0.4 y cant yn 2015. Mae 62 yn fwy o reolwyr ar y Gofrestr ers 

2013. 

Ymunodd llai o reolwyr â’r Gofrestr (164 o gymharu â 178) eleni nag yn 2015, ond 

gadawodd lai (151 o gymharu â 183). Mae trosiant wedi gostwng i 12.1 y cant o 14.6 y 

cant. 
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Tabl 2 – Rhesymau dros ymuno â’r Gofrestr 
 

Rheswm dros ymuno â’r Gofrestr 2013 2014 2015 2016 

Dyddiad dechrau swydd rheolwr cartref gofal 
i oedolion yn ystod blwyddyn y Proffil 

44 49 58 69 

Dyddiad dechrau swydd cyn blwyddyn y 
Proffil, wedi cofrestru am y tro cyntaf fel 
rheolwr cartref gofal i oedolion yn ystod 
blwyddyn y Proffil (cofrestru’n hwyr) 

79 53 53 53 

Wedi cymhwyso yn ystod blwyddyn y proffil 56 53 55 34 

Eisoes wedi cofrestru. Wedi newid o fod yn 
rheolwr gofal cartref. 

15 16 10 6 

Eisoes wedi cofrestru. Wedi newid o fod yn 
weithiwr cartref gofal i oedolion. 

0 5 2 1 

Eisoes wedi cofrestru. Wedi’i atal o’i swydd yn 
flaenorol. 

0 0 0 1 

Cyfanswm 194 176 178 164 

 

Dechrau rôl newydd oedd y prif reswm pam yr ymunodd rheolwyr â’r Gofrestr eleni (42 y 

cant o reolwyr newydd). Roedd 32 y cant arall yn cofrestru’n hwyr gan iddynt fod yn eu 

swydd am fwy na deuddeg mis cyn dyddiad y Proffil.  

Tabl 3 – Rhesymau dros adael y Gofrestr  

 

Nifer y rheolwyr 

Rheswm dros adael y Proffil 2013 2014 2015 2016 

Nid oes angen iddo gofrestru ar gyfer ei swydd 
bresennol 

18 18 30 27 

Nid yw’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol 
yng Nghymru mwyach 

20 26 21 13 

Wedi newid rôl gofrestredig i reolwr neu 
weithiwr gofal cartref, gweithiwr cartref gofal i 
oedolion, gweithiwr cymdeithasol 

17 17 19 3 

Wedi ymddeol 14 19 18 16 

Wedi’i atal o’i swydd/yn ddarostyngedig i 
Orchymyn Atal Dros Dro 

4 2 3 7 

Wedi’i ddileu o’r Gofrestr gan bwyllgor 
ymddygiad 

0 1 3 4 

Arall 2 10 14 5 

Cofrestriad wedi darfod 21 29 75 76 

Cyfanswm 96 122 183 151 
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 Roedd llai o reolwyr wedi gadael y Gofrestr (151) o gymharu ag yn 2015 (183).  
 

 Symud i swydd wahanol ym maes gofal cymdeithasol nad oes angen cofrestru ar 
ei chyfer oedd y rheswm mwyaf cyffredin a roddwyd dros adael. Dim ond tri 
rheolwr a symudodd i rôl gofrestredig wahanol, o gymharu â 19 yn y flwyddyn 
flaenorol. Ymddeol oedd y rheswm a roddwyd gan 10.6 y cant o’r rhai a 
adawodd. 

 

 Mae nifer y rheolwyr a ddilëwyd o’r Gofrestr gan bwyllgor ymddygiad wedi 
cynyddu bob blwyddyn o ddim yn 2013 i bedwar yn 2016. Mae nifer yr achosion 
o atal a rhoi gorchmynion atal dros dro wedi cynyddu o dri yn 2015 i saith eleni. 
Gallai hyn fod o ganlyniad i’r berthynas waith agosach rhwng y Cyngor Gofal ac 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymru (AGGCC), gan fod llawer o 
ymchwiliadau’n cael eu symud ymlaen yn awr ar sail gwybodaeth a ddarparwyd 
gan AGGCC yn unig, gydag arolygwyr yn dystion.  

 

 O ran y rheolwyr hynny a adawodd y Gofrestr, roedd 41 y cant yn 50 oed neu’n 
iau, ac roedd 59 y cant dros 50 oed.  

 

5.2 Cyfnod yn y swydd 

 

Ym mis Mehefin 2016, roedd rheolwyr wedi bod yn eu swydd bresennol am wyth 

mlynedd ar gyfartaledd, sydd ychydig yn fwy o gymharu â’r saith mlynedd ym Mhroffil 

2015. 

Tabl 4 – Cyfnod yn eu swydd bresennol 
 

  

Canran a nifer y 
rheolwyr ym 
mis Mehefin 
2013  

Canran a nifer 
y rheolwyr ym 
mis Mehefin 
2014  

Canran a nifer 
y rheolwyr ym 
mis Mehefin 
2015  

Canran a nifer 
y rheolwyr ym 
mis Mehefin 
2016  

Wedi newid i swydd 
arall o fewn y 
flwyddyn flaenorol 

7.7% (92) 12.1% (152) 15.2% (190) 11.2% (136) 

Wedi newid i swydd 
arall o fewn y 2 
flynedd flaenorol 

19.2% (231) 21.9% (275) 27.9% (349) 25.7% (313) 

Yn eu swydd 
bresennol ers 5 
mlynedd neu fwy 

51.5% (618) 50.7% (636) 47.7% (596) 49.6% (604) 

Yn eu swydd 
bresennol ers dros 
10 mlynedd 

27.4% (329) 27.3%( 343) 25.7% (321) 27.6% (336) 

 

 Roedd canran y rheolwyr a oedd wedi newid swydd yn ystod y 12 mis cyn dyddiad 
y Proffil wedi gostwng pedwar y cant, ar ôl cynyddu ym mhob blwyddyn flaenorol.  
 

 Roedd canran y rheolwyr a newidiodd swydd yn ystod y ddwy flynedd flaenorol 
wedi gostwng 2.2 y cant hefyd. 
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 Mae canran y rheolwyr sydd wedi bod yn eu swydd bresennol ers dros bum 
mlynedd wedi cynyddu 1.9 y cant, a gwelwyd cynnydd 1.9 y cant hefyd yn y rhai 
sydd wedi bod yn eu swydd bresennol ers dros ddeng mlynedd. Roedd y ddau 
ffigur hyn wedi gostwng ym mhob blwyddyn flaenorol rhwng 2013 a 2015.   

 

 Lle’r oedd y rheswm dros newid cyflogaeth wedi’i nodi, roedd 35 y cant o’r 
rheolwyr wedi symud i gyflogwr newydd ac roedd 33.3 y cant wedi symud i swydd 
neu leoliad gwaith arall yn yr un sefydliad.    

 

5.3 Nifer y rheolwyr a gwasanaethau cofrestredig 

 

Tabl 5 – Nifer y rheolwyr sydd wedi’u cofrestru a nifer y gwasanaethau 

cartref gofal i oedolion sydd wedi’u cofrestru ag AGGCC 

  

2013 2014 2015 2016 

Newid clir rhwng 
mis Mehefin 2015 

a mis Mehefin 
2016 

Nifer y rheolwyr 1,201 1,255 1,250 1,263 +13 

Nifer y gwasanaethau 1,138 1,131 1,108 1,100 -8 

 

 Roedd y rhan fwyaf o’r rheolwyr ar y Gofrestr yn rheoli cartref gofal cofrestredig a 
reoleiddir gan AGGCC, neu gartref gofal sydd yn y broses o gofrestru ag AGGCC. 

 

 Roedd 62 yn rheoli mwy nag un cartref gofal cofrestredig (4.9 y cant).  
 

 Yn ogystal, roedd gan 30 rheolwr ail swydd yn rheoli gwasanaeth gofal cartref. 
Roedd rhai rheolwyr hefyd yn dirprwyo mewn gwasanaeth arall fel rôl ychwanegol. 
Mae’r tablau sy’n dilyn yn cyfrif pob rheolwr unwaith ar gyfer ei brif swydd yn unig. 

 

 Roedd rhestr AGGCC o wasanaethau cartref gofal cofrestredig i oedolion yng 
Nghymru yn cynnwys 1,100 o gartrefi gofal:  

 406 o gartrefi gofal i oedolion hŷn,  

 246 o gartrefi gofal i oedolion hŷn gyda gofal nyrsio,  

 427 o gartrefi gofal i oedolion iau,  
 21 o gartrefi gofal i oedolion iau gyda gofal nyrsio.  

 

 Yn ystod y cyfnod hwn, roedd nifer y gwasanaethau cofrestredig yng Nghymru yn 
gymharol sefydlog, gan ostwng llai nag un y cant o 1,108 i 1,100 (wyth cartref gofal 
yn llai). 

 

 Roedd 46 gwasanaeth lle’r oedd swydd y rheolwr yn wag ac nid oedd rheolwr wedi’i 
gofrestru gyda’r Cyngor Gofal nac AGGCC.  
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5.4 Ble mae’r rheolwyr yn cael eu cyflogi?  

 

Tabl 6 – Nifer a chanran y rheolwyr sy’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig mewn 

gofal cymdeithasol 

 

Canran a nifer y rheolwyr 

 

2013 2014 2015 2016 

Cofrestredig 
 

1,201 
 

1,255 
 

1,250 
 

1,263 

Cyflogedig neu 
hunangyflogedig 

97% 1,164 97.7% 1,226 97.3% 1,216 96.4% 1,218 

Cyflogaeth bresennol yn 
anhysbys neu’n ddi-waith 

3% 37 2.3% 29 2.7% 34 3.6% 45 

 

 Roedd nifer y rheolwyr cyflogedig wedi aros yn gymharol sefydlog o gymharu â 2015 
gyda gwahaniaeth o lai nag un y cant. 

 

 Roedd canran y rheolwyr hunangyflogedig yn sefydlog ar 15 y cant. 

 

 Tabl 7 – Rheolwyr a gyflogir gan sector neu asiantaeth 
 

 

Sector neu 
asiantaeth 2012 2013 2014 2015 2016 

Preifat 860 79.2% 936 80.4% 985 80.7% 990 81.7% 1,013 83.2% 

Awdurdod 
Lleol – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

147 13.5% 142 12.2% 147 12.0% 134 11.1% 122 10.0% 

Y Trydydd 
Sector 

68 6.3% 85 7.3% 83 6.8% 82 6.8% 72 5.9% 

Addysg 
Bellach (AB)/ 
Addysg Uwch 
(AU) neu 
iechyd 

1 0.1% 1 0.1% 3 0.2% 3 0.2% 9 0.7% 

Asiantaeth 
Recriwtio / 
Asiantaeth 
Gyflogaeth 

10 0.9% 0 0.0% 3 0.2% 3 0.2% 2 0.2% 

Cyfanswm 1,086 1,164 1,221 1,212 1,218 
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 Y sector preifat oedd yn cyflogi’r nifer fwyaf o reolwyr (83.2 y cant) o hyd.  
 

 Roedd nifer y rheolwyr a gyflogir gan y sector preifat wedi cynyddu (1.5 y cant), 
roedd nifer y rheolwyr a gyflogir gan awdurdod lleol wedi gostwng (1.1 y cant), ac 
roedd nifer y rheolwyr a gyflogir gan y trydydd sector wedi gostwng (0.9 y cant). 
Yn y sector preifat ac awdurdodau lleol, mae hyn wedi bod yn wir o flwyddyn i 
flwyddyn ers 2013. 
 

 Roedd y nifer a gyflogir trwy asiantaeth wedi aros yn isel iawn.  

 

Tabl 8 – Math o swydd  

 

Math o swydd 2013 2014 2015 2016 

Rheolwr 939 
(cyfunedig) 

911 915 915 

Perchennog/Rheolwr 61 65 52 

Metron neu Reolwr Nyrsio 53 46 39 33 

Rheolwr Dros Dro / Cyflenwi 41 44 46 47 

Dirprwy Reolwr / Rheolwr 
Cynorthwyol 

91 107 108 103 

Rôl arall ar lefel rheolwr 36 27 14 29 

Perchennog (lle nad yw’n Rheolwr) 10 19 12 18 

Islaw lefel rheolwr 6 11 9 5 

Cyfarwyddwr 
  

4 8 

Nyrs 
  

4 8 

Cyfanswm 1,176 1,226 1,216 1,218 

 

 Mae’r tabl uchod yn rhestru’r teitlau swydd a roddwyd gan y rheolwyr. 
 

 Mae nifer y teitlau swydd perchennog/rheolwr wedi gostwng o flwyddyn i 
flwyddyn ers 2014. 
 

 Bu gostyngiad ers 2013 yn nifer y rhai â theitl swydd metron neu reolwr nyrsio, a 
chynnydd bach ers 2014 yn nifer y rhai â theitl swydd rheolwr dros dro/cyflenwi. 
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Ffigur 1 – Nifer y rheolwyr sydd wedi’u cofrestru ym mhob awdurdod unedol 

yng Nghymru. 

 

 
 

Nid yw’r map hwn yn adlewyrchu nifer y gwasanaethau ym mhob ardal. Dim ond y 

rheolwyr sy’n gweithio mewn cartref gofal i oedolion sy’n cael eu cyfrif yn y tabl canlynol. 

Mae rheolwyr sy’n rheoli mwy nag un gwasanaeth yn cael eu cyfrif unwaith yn unig; 

maen nhw’n rheoli gwasanaethau yn yr un ardal fel arfer. 
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Tabl 9 – Nifer y rheolwyr ym mhob awdurdod unedol yng Nghymru 

 

 

Roedd llai o reolwyr wedi’u cofrestru na gwasanaethau yn Sir Fynwy a Blaenau Gwent. 

Abertawe sydd â’r nifer uchaf o reolwyr am y tro cyntaf. 

 

 

 

 

 

Awdurdod Unedol Nifer y Gwasanaethau Nifer y rheolwyr 

Abertawe 98 108 

Caerdydd 89 106 

Sir Gaerfyrddin 89 101 

Conwy 82 83 

Sir Benfro 69 72 

Rhondda Cynon Taf 64 69 

Sir Ddinbych 68 68 

Castell-nedd Port Talbot 44 62 

Gwynedd 53 61 

Caerffili 54 58 

Bro Morgannwg 42 52 

Wrecsam 39 50 

Casnewydd 43 47 

Powys 43 45 

Pen-y-bont ar Ogwr 33 39 

Sir y Fflint 38 38 

Ynys Môn 30 32 

Sir Fynwy 34 29 

Torfaen 22 29 

Ceredigion 25 28 

Blaenau Gwent 21 20 

Merthyr Tudful 20 20 

Y tu allan i Gymru n/a 1 

Cyfanswm 1,100 1,218 
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5.5 Cymwysterau 

 

Ffigur 2 – Cymwysterau rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr ym 

mis Mehefin 2016
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Tabl 10 – Cymwysterau rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr ym 

mis Mehefin 2016 
 

 

Nifer y Rheolwyr 

Cymhwyster 2013 2014 2015 2016 

Dyfarniad Rheolwr Cofrestredig 553 536 486 452 

Lefel 5 LHSCS (Rheolaeth Breswyl Oedolion) 61 131 229 304 

NVQ 4 Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer 
Gwasanaeth Gofal 

187 201 183 172 

NVQ 4 Rheolaeth 181 169 149 140 

NVQ 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) 130 129 120 115 

NVQ 4 Gofal 57 55 51 48 

NVQ 4 Rheolaeth ac NVQ 4 Gofal neu Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 

13 13 12 11 

Cymhwyster gwaith cymdeithasol 19 13 9 10 

Cymhwyster arall cyfwerth 0 3 5 4 

Cymhwyster gwaith cymdeithasol a chymhwyster 
rheolaeth 

0 5 4 4 

Nyrs Lefel Gyntaf ynghyd â Rheolaeth 0 0 2 3 

Cyfanswm 1,201 1,255 1,250 1,263 
 

 Mae gan yr holl reolwyr gymhwyster a gymeradwywyd ar gyfer cofrestru, sef naill 
ai’r cymhwyster cyfredol sy’n ofynnol neu gymhwyster cyfwerth, neu gymhwyster 
rhagflaenol. Mae hyn yn cynnwys rheolwyr a chanddynt gymhwyster tebyg ac sydd 
wedi cwblhau unedau neu fodiwlau i fodloni’r gofyniad i ymarfer yng Nghymru.  

 

 Roedd y ganran a oedd yn meddu ar y cymhwyster cyfredol sy’n ofynnol, sef 
Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Oedolion) Cymru, wedi cynyddu i 24 y cant, o 18 
y cant yn 2015. Unwaith eto, gwelwyd y gostyngiad mwyaf yn y rhai a chanddynt 
Ddyfarniad Rheolwr Cofrestredig, i lawr i 36 y cant o 39 y cant yn 2015. 

 

Tabl 11 – Cofrestriad rheolwyr cartrefi gofal i oedolion â’r Cyngor Nyrsio a 

Bydwreigiaeth (NMC) 
 

Cofrestriad â’r NMC 2014 2015 2016 

Cofrestredig 25.3% 317 22% 279 22.7% 287 

Wedi cofrestru’n flaenorol 4% 50 3.5% 44 3.2% 41 

Cyfanswm   367   323   328 
 

 Roedd 22.7 y cant o reolwyr wedi’u cofrestru â’r NMC hefyd. Mae hyn yn 
gynnydd bach (0.7 y cant) ers 2015. 
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5.6 Proffil oedran a rhyw 

 

Tabl 12 – Oedran rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr ym mhob 

blwyddyn  
 

Grŵp oedran 2013 2014 2015 2016 

Iau na 25 1 2 1 3 

25 - 30 45 46 40 44 

31 - 35 77 82 89 96 

36 - 40 102 99 105 107 

41 - 45 177 192 170 164 

46 - 50 237 245 236 227 

51 - 55 231 221 240 260 

56 - 60 196 214 206 178 

61 - 65 93 107 114 129 

Dros 65 42 47 49 55 

Cyfanswm 1,201 1,255 1,250 1,263 

 

 Oedran cyfartalog rheolwyr ar y Gofrestr yn 2016 oedd 49 (o gymharu â 50 yn 
2015).   
 

 

Ffigur 3 – Canran y rheolwyr dros 60 oed 
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Mae canran y rheolwyr dros 60 oed yn parhau i gynyddu bob blwyddyn o 11.2 y cant yn 

2013 i 14.6 y cant yn 2016 

 

Tabl 13 – Oedran cymharol rheolwyr ym mhob Proffil 
 

Grŵp oedran 2013 2014 2015 2016 

51 – 60 35.6% 34.7% 35.7% 34.7% 

Dros 60 11.2% 12.3% 13.0% 14.6% 

 

Ffigur 4 – Oedran a rhyw rheolwyr a ymunodd â’r Gofrestr rhwng 1 Mehefin 

2015 a 31 Mai 2016 

 

 

 O ran y 164 a ymunodd â’r Gofrestr ers mis Mehefin 2015, roedd 127 yn fenywod 
a 37 yn ddynion. 
  

 Ers y bu ychwanegiadau i’r Gofrestr o bob grŵp, gan gynnwys pobl iau na 35 oed, 

roedd ychydig dros hanner (50.6 y cant) yn 46 oed neu’n hŷn.  
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Ffigur 5 – Oedran a rhyw rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr ym 

mis Mehefin 2016 

 

 
 

 

Tabl 14 – Canran rheolwyr gwrywaidd a benywaidd cartrefi gofal i oedolion 

ar y Gofrestr ym mhob blwyddyn  

 

 

Canran y rheolwyr 

Blwyddyn y Proffil Menywod Dynion 

2016 81.2% 18.8% 

2015 81.9% 18.1% 

2014 81.3% 18.7% 

2013 82.3% 17.7% 

 

Nid yw nifer y dynion a’r menywod wedi newid llawer yn ystod y tair blynedd diwethaf.  
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5.7 Amrywiaeth a’r iaith Gymraeg 

 

Cesglir data cyfle cyfartal a data am yr iaith Gymraeg yn wirfoddol yn rhan o’r broses 

ymgeisio er mwyn monitro bod y broses gofrestru’n deg.  

 

Tabl 15 – Anabledd a ddatganwyd gan reolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y 

Gofrestr  

 

Canran y rheolwyr 

Anabledd 2014 2015 2016 

Oes 
1% 0.9% 0.5% 

Nac oes 
99% 99.1% 99.5% 

 
 

Canran y rheolwyr a roddodd wybodaeth fonitro oedd 81 y cant (79 y cant yn 2015) ac 
o’r rheiny, dim ond 0.5 y cant a ddatganodd fod ganddynt anabledd (ychydig yn llai nag 
1 y cant yn 2015) 
 

Tabl 16 – Ethnigrwydd a ddatganwyd gan reolwyr gofal cartref ar y Gofrestr  

 

Ethnigrwydd Cyfanswm Canran 

Gwyn, Gwyn Prydeinig, Gwyn Cymreig, Gwyn Gwyddelig 916 92.9% 

Unrhyw gefndir Gwyn arall 13 1.3% 

Unrhyw gefndir Asiaidd arall 10 1.0% 

Indiaidd 10 1.0% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig Indiaidd 8 0.8% 

Du neu Ddu Prydeinig Affricanaidd 6 0.6% 

Ethnigrwydd arall 5 0.5% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig Pacistanaidd 3 <0.5% 

Gwyn ac Asiaidd Cymysg 3 <0.5% 

Gwyn a Du Caribïaidd Cymysg 3 <0.5% 

Unrhyw gefndir Du arall 2 <0.5% 

Pacistanaidd 2 <0.5% 

Unrhyw gefndir Tsieineaidd arall 1 <0.5% 

Bangladeshaidd 1 <0.5% 

Du Affricanaidd 1 <0.5% 

Du neu Ddu Prydeinig Caribïaidd 1 <0.5% 

Gwyn a Du Affricanaidd Cymysg 1 <0.5% 

Cyfanswm a ymatebodd 986 78.1% 
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O’r 78.1 y cant o reolwyr a roddodd wybodaeth am eu hethnigrwydd, dywedodd 92.9 y 
cant eu bod yn Wyn Prydeinig, yn Wyn Cymreig neu’n Wyn Gwyddelig (92.1 y cant yn 
2015).  
 

Tabl 17 – Gallu yn yr iaith Gymraeg a ddatganwyd gan reolwyr cartrefi gofal 

i oedolion ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2016 o’i gymharu â blynyddoedd 

blaenorol  

Yr iaith Gymraeg 2012 2013 2014 2015 2016 

Rhugl 
12% 10.5% 10.2% 10.4% 10.4% 

Rhywfaint o Gymraeg 
20% 20.9% 22.6% 24.2% 23.6% 

Dim Cymraeg 
68% 68.6% 67.2% 65.4% 66.0% 

 

 Roedd 81.1 y cant o reolwyr wedi rhoi gwybodaeth am eu gallu yn yr iaith 
Gymraeg yn 2016.  
 

 O ran y rheolwyr a roddodd y wybodaeth hon, nid oedd y nifer a oedd yn rhugl yn 
y Gymraeg wedi newid, ond roedd y nifer a ddywedodd nad oeddent yn siarad 
unrhyw Gymraeg wedi cynyddu ychydig ers 2015, ond yn dal i fod yn is nag yn 
2014 ac yn gynharach.  
 

 Mae pob rheolwr yn dewis iaith ar gyfer gohebiaeth. Saesneg oedd yr iaith a 
ddewiswyd ar gyfer gohebiaeth gan 99.3 y cant. 
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