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  1. Cyflwyniad
1.1   Mae’r adroddiad hwn yn cynnig proffil o reolwyr a gweithwyr gofal preswyl i blant sy’n 

gweithio yng Nghymru ym mis Mehefin 2013. Daw’r data o Gofrestr Gweithwyr Gofal 
Cymdeithasol Cyngor Gofal Cymru (y Gofrestr). Yn ogystal, ystyrir symudiadau rheolwyr 
a gweithwyr yn y rhan hon o’r Gofrestr a’r tu allan iddi o fis Gorffennaf 2012 hyd at fis 
Mehefin 2013.

1.2   Daeth cofrestru’n ofynnol ar gyfer rheolwyr gofal preswyl i blant o fis Gorffennaf 2007 a 
daeth yn orfodol o 1 Tachwedd 20071.Mae Cyngor Gofal Cymru (y Cyngor Gofal) wedi 
cyhoeddi proffil o’r rheolwyr a’r gweithwyr bob blwyddyn ers cyflwyno cofrestru gorfodol; 
dyma’r pumed adroddiad proffil. 

1.3   Mae’n rhaid i reolwyr gofal preswyl i blant fod yn gymwysedig i gael eu cofrestru i weithio 
yng Nghymru. Mae’n rhaid i weithwyr islaw lefel rheolwr fod naill ai’n gymwysedig, neu 
fod wedi cwblhau’r Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol Cymru a chofrestru o fewn 
chwe mis o gymryd eu swydd. Wedyn fe’u cofrestrir ac mae’n ofynnol iddynt gwblhau’r 
cymhwyster sydd ei angen cyn eu hadnewyddiad cyntaf.

1.4  Mae pob unigolyn yn cofrestru am gyfnod o dair blynedd. Mae modd adnewyddu 
cofrestriad am gyfnodau pellach o dair blynedd, ac mae’n rhaid ei gynnal tra’n gweithio 
mewn rôl gofal preswyl i blant. Mae’r broses adnewyddu’n cynnwys y gofyniad i unigolion 
cofrestredig weld a diweddaru’r data a gedwir ar y Gofrestr ac i gadarnhau eu manylion 
cyflogaeth presennol. 

1.5   Mae rheolwyr wedi bod yn cofrestru ers 2007, ac mae rhai ohonynt yn dod at ddiwedd eu 
hail gyfnod cofrestru. Cyflwynwyd cofrestru gorfodol ar gyfer gweithwyr gofal preswyl i 
blant ar 1 Mawrth 2008. Mae’r gweithwyr gofal preswyl i blant a gofrestrodd dair blynedd 
yn ôl ac sy’n parhau i fod mewn rôl gofal preswyl i blant hefyd yn dod at ddiwedd eu hail 
gyfnod cofrestru. Oherwydd trosiant o ran rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl i blant, mae 
ymgeisio ac adnewyddu gan reolwyr a gweithwyr gofal preswyl i blant yn brosesau parhaus 
i’r Cyngor Gofal. 

1  Tuag at Fywyd Sefydlog a Dyfodol Gwell, Llywodraeth Cynulliad Cymru, mis Mehefin 2007, t.10, Rheoliadau Cartrefi 
Plant (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2007
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  2.  Rheolwyr gofal preswyl i blant  
2.1   Ym mis Mehefin 2013, roedd 171 o reolwyr gofal preswyl i blant ar y Gofrestr. O’r unigolion 

cofrestredig hyn, câi 158 ohonynt eu cyflogi mewn gofal preswyl i blant yng Nghymru. 

2.2   Roedd y Gofrestr yn cynnwys 144 o reolwyr gyda chyfeiriad gwaith yng Nghymru, ac roedd 
14 o reolwyr yn gweithio o gyfeiriad yn Swydd Amwythig gan gyflenwi darpariaeth ar gyfer 
cartrefi yng Nghymru. 

2.3   Roedd y teitlau swyddi a roddwyd gan unigolion cofrestredig yn cynnwys 128 yn rheoli 
cartref, darpariaeth breswyl mewn ysgol arbennig, neu mewn uwch rôl reoli gofal preswyl 
i blant, a chwe rheolwr gweithredol. Yn ogystal, roedd y Gofrestr yn cynnwys dau reolwr 
cynorthwyol, 14 dirprwy, un arweinydd tîm, tri chyfarwyddwr, a phedwar mewn rolau rheoli 
eraill. Hefyd roedd 13 nad oedd eu cyflogaeth bresennol yn hysbys. 

2.4   Nid yw’r 13 unigolyn cofrestredig sy’n gymwysedig fel rheolwyr ond heb fod yn gweithio 
mewn gofal preswyl i blant ar hyn o bryd wedi’u cynnwys yn yr ystadegau cyflogaeth yn yr 
adroddiad hwn. 

2.5   Yn ystod y flwyddyn ers y proffil diwethaf o’r sector, a ddefnyddiodd ddata o’r Gofrestr o 
fis Mehefin 2012, gadawodd 19 o reolwyr gofal preswyl i blant y rhan hon o’r Gofrestr ac 
ymunodd 36 o reolwyr â’r rhan hon o’r Gofrestr.

2.6  Roedd y rhestr o wasanaethau cofrestredig a gynhelir gan Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ym mis Mehefin 2013 yn cynnwys 124 o 
gartrefi plant yng Nghymru. O’r gwasanaethau a gofrestrwyd gydag AGGCC, roedd 10 
ohonynt heb unrhyw reolwr neu weithwyr wedi’u cofrestru gyda’r Cyngor Gofal ym mis 
Mehefin 2013.
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 3. Oedran a rhyw gofalwyr gofal preswyl i blant 

Ffigwr 1 – Oedran a rhyw rheolwyr gofal preswyl i blant mis Mehefin 2013

3.1   Roedd nifer y dynion wedi’u cofrestru fel rheolwyr gofal preswyl i blant wedi codi ychydig 
ers proffil 2012 ond parhaodd i fod yn yr un gyfran â nifer y menywod. Ym mis Mehefin 
2013, roedd 59 (55 yn 2012) o ddynion a 119 (99 yn 2012) o fenywod wedi’u cofrestru fel 
rheolwyr. Roedd cymhareb y dynion i fenywod yn parhau i fod tua un i ddau.

3.2   Roedd y proffil oedran a rhyw hyd at 2012 wedi dangos gostyngiad blynyddol bach ond 
sefydlog yn nifer y rheolwyr o dan 36 oed. Yn y ddwy flynedd diwethaf roedd hyn wedi 
cynyddu ychydig. Yn 2013, y grŵp oedran 31 i 35 oedd â’r cynnydd mwyaf (o 20 yn 2012 i 
28 yn 2013).   

3.3   Bu cynnydd yn y nifer rhwng 41 a 55 oed i 94 (74 yn 2012) a gostyngiad yn y nifer dros 56 
oed i 19 (23 yn 2012). 
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 4. Cymwysterau rheolwyr gofal preswyl i blant
4.1   Mae’n rhaid i bob rheolwr fod â chymhwyster gofynnol er mwyn cael cofrestru. Mae’r 

cymwysterau gofynnol ar gyfer cofrestru i weithio yng Nghymru wedi’u cymeradwyo gan 
Lywodraeth Cymru a’u cyhoeddi gan y Cyngor Gofal. Ers cyflwyno’r Fframwaith Cymwysterau 
a Chredydau ar gyfer Cymru ym mis Ionawr 2011, y cymhwyster gofynnol presennol ar 
gyfer rheolwyr gofal preswyl i blant yw’r Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer 
Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru a Gogledd Iwerddon).

4.2   Ym mis Mehefin 2013, roedd Diploma Lefel 5 y FfCCh wedi’i gyflawni gan 9 y cant (3 y 
cant ym mhroffil 2012) o reolwyr gofal preswyl i blant. Roedd ychydig o ostyngiad cyfatebol 
yn y ganran oedd â’r cymwysterau gofynnol cynharach. 

4.3   Bu gostyngiad yng nghanran y rheolwyr gofal preswyl i blant a oedd yn gymwysedig fel 
gweithwyr cymdeithasol ac â chymhwyster rheoli cymeradwy o 10 y cant yn 2012 i 6 y cant 
yn 2013. 

   Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol 
(CGC) 4 mewn Gofal/Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol/Gofalu am Blant a Phobl Ifanc 
yn ogystal â chymhwyster rheoli

   CGC 4 mewn Arweinyddiaeth aRheolaeth 
gydag unedau B6 a B7

  CGC Rheolwr mewn Gofal Preswyl i Blant

   FfCCh Diploma Lefel 5 LHSCS (Rheolaeth 
Breswyl Plant a Phobl Ifanc) Cymru

   Cymhwyster gwaith cymdeithasol yn ogystal â 
chymhwyster rheoli cymeradwy   

   Tystysgrif mewn Gofal Preswyl i Blant  
a Phobl Ifanc

Ffigwr 2 – Cymwysterau rheolwyr gofal preswyl i blant 
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 5.  Y sector y mae rheolwyr gofal preswyl i blant yn 
gweithio ynddo 

Ffigwr 3 – Canran y rheolwyr gofal preswyl i blant a gyflogir gan bob sector ym mis 
Mehefin 2013

   Sector preifat

   Awdurdod lleol – gwasanaethau cymdeithasol

  Y trydydd sector

   Awdurdod lleol – y tu allan i Gymru

72%

Llai nag 1%

10%

18%

Tabl 1 – Cymharu data’r sector o fis Rhagfyr 2008, mis Rhagfyr 2009, mis Rhagfyr 2010, mis 
Mehefin 2011, mis Mehefin 2012, mis Mehefin 2013

Sector 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Awdurdod lleol 21.5% 26.4% 23% 24% 18% 18%

Y trydydd sector 6.3% 8.6% 9% 10% 11% 10%

Preifat 72.2% 65% 68% 66% 71% 72%

5.1   Mae dosbarthiad rheolwyr cofrestredig ar draws y sectorau wedi newid bob blwyddyn ers 
cyflwyno cofrestru gorfodol. Fodd bynnag, roedd y ddwy flynedd diwethaf yn fwy sefydlog, 
ac ym mis Mehefin 2013 roedd y dosbarthiad yn dangos ychydig iawn o newid ers mis 
Mehefin 2012.

5.2   Roedd mwyafrif y rheolwyr gofal preswyl i blant (72 y cant) yn gweithio i ddarparwyr y 
sector preifat, sy’n gynnydd o 1 y cant ers mis Mehefin 2012.

72%
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 6.  Symudiadau rheolwyr rhwng swyddi yn y sector  
a’r tu allan iddo

6.1   Ymunodd 36 o reolwyr â’r Gofrestr fel rheolwr gofal preswyl i blant rhwng mis Gorffennaf 
2012 a mis Mehefin 2013, sef yr un nifer â’r flwyddyn 2011 i 2013. Roedd y nifer a 
adawodd y Gofrestr yn y rôl hon, sef 19 (12.3 y cant), yn llai nag yn 2012 (21). Roedd 
cynnydd net o 17 (11 y cant) yn nifer y rheolwyr ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2013. 

6.2   O’r 36 a ymunodd â’r Gofrestr fel rheolwr gofal preswyl i blant, roedd 10 wedi cofrestru am 
y tro cyntaf (daeth chwech ohonynt o Loegr, roedd pedwar yn hwyr i gofrestru ar ôl bod yn 
eu rôl ers peth amser). Yn ogystal, roedd 23 wedi cofrestru’n flaenorol fel gweithwyr gofal 
preswyl i blant, dychwelodd dau i’r Gofrestr ar ôl cofrestru’n flaenorol fel rheolwyr gofal 
preswyl i blant yn y gorffennol, a dychwelodd un i’r Gofrestr yn dilyn cyfnod o ataliad.

Ffigwr 4 – Nifer y blynyddoedd roedd rheolwyr gofal preswyl i blant ar y Gofrestr ym mis 
Mehefin 2013 wedi bod yn eu swydd bresennol   
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6.3   Roedd traean y rheolwyr cyflogedig, 32 y cant, wedi bod yn eu swydd bresennol am fwy na 
phum mlynedd.

6.4   Roedd nifer y rheolwyr a newidiodd eu cyflogaeth wedi cynyddu. O’r rheolwyr ar y Gofrestr 
ym mis Mehefin 2013, roedd 54 y cant wedi dechrau eu swydd bresennol o fewn y tair 
blynedd diwethaf. Roedd hyn yn gynnydd o 4 y cant ers proffil 2012. 

6.5   O’r 86 o reolwyr ar y Gofrestr ym mis Gorffennaf 2013 a oedd wedi dechrau eu swydd 
bresennol o fewn y tair blynedd diwethaf, roedd bron i ddau draean, 55 rheolwr (47 ym 
mhroffil 2012) eisoes ar y Gofrestr fel rheolwr ac wedi dechrau mewn swydd newydd o 
fewn y sector.

6.6   Roedd tystiolaeth o gynllunio olyniaeth, gan fod 23 (13 ym mhroffil 2012) wedi’u cofrestru 
eisoes fel gweithiwr gofal preswyl i blant, ac o’r rhain, roedd 74 y cant wedi aros gyda’u 
cyflogwr ar gofrestru fel rheolwr.

6.7   Gellir dod i’r casgliad bod y rhan fwyaf o symud rhwng swyddi yn achos rheolwyr yn digwydd 
rhwng rolau mewn gofal preswyl i blant yn hytrach nag ymuno â’r sector ar lefel rheolwr.

Ffigwr 5 – Oedran a rhyw rheolwyr sy’n newydd i’r proffil ers mis Gorffennaf 2012
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6.8   Roedd gostyngiad yn nifer y dynion a ymunodd â’r Gofrestr fel rheolwyr gofal preswyl i 
blant. O fis Gorffennaf 2012 i fis Mehefin 2013, ymunodd 13 o ddynion â’r rhan hon o’r 
Gofrestr o gymharu â 17 rhwng mis Gorffennaf 2011 a mis Mehefin 2012. Yn ogystal, 
ymunodd 23 o fenywod â’r Gofrestr o gymharu â 19 rhwng mis Gorffennaf 2012 a mis 
Mehefin 2013. Roedd rheolwyr newydd ym mhob grŵp oedran rhwng 25 a 60 oed.

Ffigwr 6 – Oedran a rhyw rheolwyr a adawodd y Gofrestr yn y rôl hon rhwng mis 
Gorffennaf 2012 a mis Mehefin 2013

6.9   O fis Gorffennaf 2012 hyd at fis Mehefin 2013, gadawodd naw o ddynion a deg o fenywod 
y Gofrestr o reolwyr gofal preswyl i blant. 

6.10   Canran y rheolwyr a adawodd y rhan hon o’r Gofrestr rhwng mis Gorffennaf 2012 a mis 
Mehefin 2013 oedd 12 y cant (15 y cant ym mhroffil 2012).

6.11   O’r 19 a adawodd y Gofrestr, roedd wyth dros 55 oed ac 11 yn 55 oed neu’n iau. Roedd 
y rhesymau dros adael fel a ganlyn: cafodd un ei atal gan Bwyllgor Ymddygiad y Cyngor 
Gofal, symudodd dau i’r rhan o’r Gofrestr ar gyfer gweithwyr cymdeithasol cymwysedig, 
newidiodd dau eu rôl i fod yn weithwyr gofal preswyl i blant, ac un i fod yn rheolwr gofal 
cartref. Nid oedd y 13 arall yn gweithio mewn gofal preswyl i blant yng Nghymru mwyach.
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 7.  Gweithwyr gofal preswyl i blant

Tabl 2 – Nifer y gweithwyr gofal preswyl i blant cofrestredig ym mhob proffil ers mis 
Rhagfyr 2008

Dyddiad  
y proffil

Nifer 
gofrestredig

Gwahaniaeth 
flwyddyn ar 
ôl blwyddyn

Canran ar y Gofrestr 
nad ydynt yn gweithio 
mewn gofal preswyl i 

blant ar hyn o bryd

Nifer gyda 
chyfeiriad 

gwaith yng 
Nghymru

Mis Rhagfyr 2008 1,547

Mis Rhagfyr 2009 1,757 +210 4% 1,579 

Mis Mehefin 2011 2,080 +323 3% 1,836 

Mis Mehefin 2012 2,008 -72 5% 1,849 

Mis Mehefin 2013 2,153 +145 8% 1,845

7.1  Bu cynnydd yn nifer gyffredinol y gweithwyr yn 2013 yn dilyn gostyngiad yn 2012.

7.2  O’r 2,153 o weithwyr ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2013, roedd 1,984 wedi’u cyflogi 
mewn gofal preswyl i blant ar hyn o bryd. Mae’n bosibl bod y 169 (8 y cant) nad ydynt 
wedi’u cyflogi mewn gofal preswyl i blant ar hyn o bryd rhwng swyddi neu yn y broses o 
symud oddi ar y Gofrestr. Nid yw’r unigolion cofrestredig hynny sydd heb swydd ar hyn o 
bryd mewn gofal preswyl i blant wedi’u cynrychioli yn yr ystadegau am gyflogaeth.

7.3  O’r 1,984 o weithwyr sydd wedi’u cyflogi ar hyn o bryd mewn gofal preswyl i blant, roedd 
139 yn gweithio mewn cyfeiriad y tu allan i Gymru, o gymharu â 159 ym mis Mehefin 2012.
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 8.  Oedran a rhyw gweithwyr gofal preswyl i blant  

Ffigwr 7 – Oedran a rhyw gweithwyr gofal preswyl i blant ym mis Mehefin 2013

8.1  Roedd y cynnydd mewn niferoedd ym mhob grŵp oedran o gymharu â mis Mehefin 2012 
ar ei fwyaf yn y grwpiau oedran 31-40. Roedd cynnydd ym mhob grŵp oedran heblaw am 
y grŵp 41-45 oed.

8.2  Ym mis Mehefin 2013, roedd 877 o ddynion (791 ym mhroffil 2012) a 1,276 o fenywod 
(1,217 ym mhroffil 2012). 

8.3  Parhaodd y gymhareb dynion i fenywod i fod yr un peth i raddau helaeth â blynyddoedd 
blaenorol, sef dau i dri.
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Ffigwr 8 – Proffil oedran cymharol gweithwyr gofal preswyl i blant ym mis Mehefin 2011, 
2012, 2013

8.4  Ni newidiodd dosbarthiad y gweithwyr ar draws y grwpiau oedran rhyw lawer ers 2011. 
Roedd lefel frig y gweithwyr yn y grŵp oedran 25-30 wedi cynyddu, roedd 70 y cant dros 
30 oed, ac roedd dros eu hanner (54.6 y cant) dros 35 oed. Roedd y 196 (174 yn 2012) o 
weithwyr gofal preswyl i blant dros 55 oed yn cyfrif am 9.1 y cant o’r rhai a oedd wedi’u 
cofrestru.
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 9.  Y sector y mae gweithwyr gofal preswyl i blant yn 
gweithio ynddo 

Ffigwr 9 – Canran y gweithwyr gofal preswyl i blant a gyflogir ym mhob sector ym mis 
Mehefin 2013 

9.1  Lle bod gan unigolyn cofrestredig mwy nag un cyflogwr, mae’r dadansoddiad hwn yn ymwneud 
â’u prif rôl. Cyflogwyd gweithwyr gofal preswyl i blant yn y sector preifat, y trydydd sector ac yn 
y sector awdurdodau lleol. 

9.2  Roedd y ganran a gyflogwyd drwy asiantaeth gyflogaeth wedi gostwng ychydig i 3 y cant 
(3.3 y cant yn 2012).

9.3  Roedd dosbarthiad y gweithwyr ar draws y sectorau yn dangos rhywfaint o newid ers 
mis Mehefin 2012. Roedd nifer y gweithwyr yn y sector preifat wedi cynyddu 4 y cant a 
pharhaodd i fod yn fwy na’r gweddill, a gostyngodd y nifer a oedd yn gweithio i awdurdod 
lleol 2 y cant, ac roedd y sector lleiaf, sef y rhai a oedd yn gweithio yn y trydydd sector, 
wedi gostwng 2 y cant. 

9.4  Yn y sector preifat, roedd cymhareb y gweithwyr ar y Gofrestr i’r rheolwyr ar y Gofrestr yn 
parhau yn 10:1. Yn y sector awdurdodau lleol, roedd wedi newid o 20:1 yn 2012 i 19:1.  
Yn y trydydd sector, roedd y gymhareb wedi newid o 17:1 yn 2012 i 14:1. 

   Sector preifat

   Awdurdod lleol – gwasanaethau cymdeithasol

  Y trydydd sector

   Asiantaeth recriwtio/asiantaeth gyflogaeth

3%

12%

26% 59%
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 10.  Gweithwyr gofal preswyl i blant – hyd eu cyfnod 
mewn swydd  

Ffigwr 10 – Nifer y blynyddoedd roedd gweithwyr gofal preswyl i blant ar y Gofrestr ym 
mis Mehefin 2013 wedi bod yn eu swydd bresennol

10.1   Ym mis Mehefin 2013, roedd bron i draean o weithwyr gofal preswyl i blant (30 y cant) 
wedi bod yn eu swydd bresennol am dros bum mlynedd. Fodd bynnag, parhaodd y trosiant 
uchel o staff a nodwyd ym mhroffiliau 2011 a 2012 heb fawr o newid, gyda 618 (620 
yn 2012) o weithwyr gofal preswyl i blant (31 y cant) wedi dechrau eu swydd bresennol 
yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, a 977 (969 yn 2012) (49 y cant) o fewn y tair blynedd 
diwethaf. Trafodir trosiant staff yn fwy manwl yn adran 12.

10.2  Roedd y patrwm o symud rhwng swyddi yn debyg ar gyfer dynion a menywod.

10.3   Mae’r 23 o weithwyr a gyflawnodd y cymhwyster ac a symudodd eu cofrestriad i’r adran 
rheolwyr gofal preswyl i blant wedi’u cynnwys yn y proffil rheolwyr gofal preswyl i blant.  
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 11. Cymwysterau gweithwyr gofal preswyl i blant 

11.1   At ddibenion cofrestru, mae angen i ymgeiswyr roi tystiolaeth bod ganddynt un o’r 
cymwysterau gofynnol yn unig; cyhoeddir y rhain yn Nhablau Cymwysterau’r Cyngor Gofal 
sydd eu hangen i Gofrestru. Y cymhwyster gofynnol presennol yw FfCCh Lefel 3 Diploma 
mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon. Mae’r 
cymwysterau blaenorol a restrir yn y  ffigwr isod yn parhau i fod yn dderbyniol ar gyfer 
cofrestru. Cyn cyflwyno’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau ym mis Ionawr 2011, y 
Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (CGC) 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
oedd y cymhwyster gofynnol ar gyfer y rôl hon.

Ffigwr 11 – Cymwysterau gweithwyr gofal preswyl i blant ym mis Mehefin 2013

11.2   Mae’n rhaid i weithwyr gofal preswyl i blant wneud cais i gofrestru o fewn chwe mis o 
ddechrau mewn swydd a hynny ar ôl iddynt lenwi’r canlyniadau yn y Fframwaith Sefydlu 
Gofal Cymdeithasol Cymru. Wedyn mae angen iddynt gwblhau’r cymhwyster ar gyfer 
gweithio mewn gofal preswyl i blant cyn adnewyddu eu cofrestriad (tair blynedd ar ôl 
cofrestru). Roedd pob un o’r gweithwyr gofal preswyl i blant nad oeddent wedi cwblhau’r 
cymhwyser gofynnol wedi cofrestru gyda’r gofyniad hyfforddiant hwn.

   Cwblhau’r Fframwaith Ymsefydlu

   CGC 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant)

  CGC 3 mewn Gofalu am Blant a Phobl Ifanc

   CGC 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant)

   FfCCh Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
(Plant a Phobl Ifanc) Cymru

   Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol

   CGC 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth  
ar gyfer y Gwasanaeth Gofal

   CGC 4 Rheolwyr mewn Gofal Preswyl i Blant

   FfCCh Lefel 5 Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
(Plant a Phobl Ifanc) Cymru

   Cyfwerth â FfCCh Lefel 3 Iechyd a Gofal  
Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru

Llai nag 1% Llai nag 1%

Llai nag 1% Llai nag 1%

Llai nag 1%

2%3%

16%

39%

40%
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11.3  Roedd cynnydd yng nghanran y gweithwyr gofal preswyl i blant a oedd eisoes wedi 
cymhwyso ar adeg cofrestru i weithio yn y rôl hon rhwng mis Mehefin 2012 a mis Mehefin 
2013. Cynyddodd y ganran o 16 y cant yn 2012 i 23 y cant yn 2013. Roedd hyn naill ai 
oherwydd eu bod yn gweithio y tu allan i Gymru yn flaenorol neu gais hwyr i gofrestru.

11.4   Erbyn mis Mehefin 2012, roedd 1,186 o weithwyr cofrestredig wedi rhoi gwybod i’r Cyngor 
Gofal eu bod yn gymwysedig. Erbyn mis Mehefin 2013, roedd y nifer hon wedi codi i 
1,295. Mae hyn yn golygu bod 109 yn fwy o weithwyr gofal preswyl i blant cymwysedig yn 
gweithio yng Nghymru ym mis Mehefin 2013 nag yr oedd ym mis Mehefin 2012.

11.5   Oherwydd bod unigolion cofrestredig newydd heb gymhwyso fel arfer, mae hyn yn effeithio 
ar y ganran sy’n gymwysedig. Er bod dros 99 y cant o unigolion cofrestredig wedi cyflawni’r 
cymhwyster gofynnol o fewn eu tair blynedd gyntaf o gofrestriad, bu cynnydd o 1 y cant yn 
unig yng nghanran gyffredinol y rhai a oedd wedi’u cofrestru a oedd â chymhwyster ym mis 
Mehefin 2013 ers mis Gorffennaf 2012 i 60 y cant. 

11.6   Lle nad yw gweithiwr gofal preswyl i blant wedi cwblhau eu cymhwyster erbyn eu dyddiad 
adnewyddu ond eisiau parhau i weithio yn y sector hwn, gall eu rheolwr wneud cais i 
AGGCC, sy’n rheoleiddio cartrefi i blant yng Nghymru, i’r gweithiwr gael caniatâd i barhau i 
ymarfer tra eu bod yn cwblhau’r cymhwyster.

11.7  Yn y flwyddyn ddiwethaf ers mis Gorffennaf 2012, bu cyfanswm o 15 achos yn y categori 
hwn. O’r rhain, cafodd naw ymestyniad gan AGGCC i gwblhau eu cymhwyster, a chafodd 
eu cofrestriad ei adnewyddu gan Bwyllgor Cofrestru’r Cyngor Gofal gydag amod i gwblhau 
eu cymhwyster o fewn terfyn amser cyfyngedig. O’r chwech eraill, cwblhaodd tri’r 
cymhwyster cyn cael eu cyfeirio ar Bwyllgor Cofrestru, gadawodd un eu swydd, ac roedd 
dau yn cael eu prosesu ar adeg yr adrodd.



www.cgcymru.org.uk

19

 12.  Trosiant gweithwyr gofal preswyl i blant 

Tabl 3 – Cymharu canran y gweithwyr a oedd yn ymuno â’r Gofrestr ac yn ei gadael fel 
gweithiwr gofal preswyl i blant ym mhroffiliau 2011 a 2012 

Blwyddyn 
proffil

% a oedd wedi gadael 
y Gofrestr gweithwyr 
gofal preswyl i blant 

% a oedd wedi ymuno 
â’r Gofrestr gweithwyr 
gofal preswyl i blant

Newid net 

2011 25% 43% 18% yn fwy ar y Gofrestr ym 
mis Mehefin 2011 nag ym mis 
Rhagfyr 2009

2012 20% 17% 3.5% yn llai ar y Gofrestr ym 
mis Mehefin 2012 nag ym mis 
Mehefin 2011

2013 15% 23% 7.2% yn fwy ar y Gofrestr ym 
mis Mehefin 2013 nag ym mis 
Mehefin 2012

12.1  Roedd  cynnydd o 7.2 y cant yn nifer y gweithwyr cofrestredig ym mis Mehefin 2013 o 
gymharu â mis Mehefin 2012. Roedd hyn oherwydd i 408 o weithwyr newydd gael eu 
recriwtio a’u cofrestru, yn ogystal â 35 a ail-ymunodd â’r Gofrestr yn y rôl hon a 10 a 
oedd wedi’u cofrestru’n flaenorol ar gyfer rôl wahanol. Roedd hyn yn gyfanswm o 453 o 
weithwyr nad oeddent ym mhroffil 2012 (22.6 y cant). Gadawodd nifer lai, sef 308 (15.3 y 
cant), y rôl hon rhwng mis Gorffennaf 2012 a mis Mehefin 2013.

12.2  Roedd cynnydd yn y gronfa o weithwyr nad oedd eu cyflogaeth bresennol yn hysbys. Yn ystod 
y 12 mis nesaf, wrth i weithwyr gael eu gwahodd i adnewyddu eu cofrestriad, bydd unigolion 
cofrestredig y mae eu cyflogaeth bresennol yn anhysbys naill ai’n gadael y Gofrestr neu bydd eu 
cyflogaeth yn cael ei diweddaru.

Tabl 4 – Nifer y gweithwyr a oedd wedi ymuno â’r Gofrestr a’i gadael fel gweithiwr gofal 
preswyl i blant rhwng mis Gorffennaf 2012 a mis Mehefin 2013 

Rhyw Y cyfanswm cofrestredig 
ym mis Mehefin 2012

Y cyfanswm cofrestredig 
ym mis Mehefin 2013

Newid net

Dynion 791 877 + 86

Menywod 1,217 1,276 + 59

Cyfanswm 2,008 2,153 + 145
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12.3  Er eu bod yn parhau mewn lleiafrif yn gyffredinol, ymunodd mwy o ddynion â’r Gofrestr o 
weithwyr gofal preswyl i blant na menywod. 

Proffil y rhai a ymunodd neu a ail-ymunodd â’r Gofrestr fel gweithiwr gofal 
preswyl i blant

Ffigwr 12 – Oedran a rhyw gweithwyr gofal preswyl i blant a ymunodd â’r Gofrestr fel 
gweithiwr gofal preswyl i blant ers mis Gorffennaf 2012

12.4  Tra bod y nifer fwyaf a gafodd eu recriwtio yn fenywod 30 oed neu iau, cafodd mwy o 
ddynion na menywod eu recriwtio yn y grwpiau oedran 36-40 a 40-45.

0

10

20

30

60

70

80

90

40

50

54 83 34 21 18 22 20 5 1 0

32 52 29 31 25 9 13 3 1 0

N
ife

r 
y 

gw
ei

th
w

yr

O dan 25
oed

25 - 30
oed

31 - 35
oed

36 - 40
oed

41 - 45
oed

46 - 50
oed

51 - 55
oed

56 - 60
oed

61 - 65
oed

Dros 65
oed

Menywod

Dynion



www.cgcymru.org.uk

21

Tabl 5 – Oedran gweithwyr gofal preswyl i blant a ymunodd â’r Gofrestr fel gweithiwr 
gofal preswyl i blant ers mis Gorffennaf 2012

Grŵp oedran Cyfanswm

O dan 25 oed 86

25 – 30 135

31 – 35 63

36 – 40 52

41 – 45 43

46 – 50 31

51 – 55 33

56 – 60 8

61 – 65 2

Over 65 0

Cyfanswm 453

12.5  Bu symudiad sylweddol o weithwyr o dan 36 oed i’r Gofrestr ac oddi arni (177 yn gadael a 
284 yn ymuno â’r Gofrestr), gyda llawer llai o symud ymhlith gweithwyr dros 40 oed (99 yn 
gadael ac 117 yn ymuno â’r Gofrestr).

12.6  Roedd bron i hanner y gweithwyr a ymunodd â phroffil y gweithwyr ers mis Gorffennaf 
2012 (49 y cant) yn 30 oed neu iau. 
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Ffigwr 13 – Cymwysterau gweithwyr gofal preswyl i blant a ymunodd a phroffil y 
gweithwyr ers mis Gorffennaf 2012

12.7  Roedd nifer cynyddol o weithwyr newydd eisoes wedi cymhwyso ar adeg eu cofrestru a 
naill ai wedi gweithio y tu allan i Gymru yn flaenorol neu’n hwyr i gofrestru (64 o 408). 
Roedd pobl a oedd yn dychwelyd i’r Gofrestr yn bennaf wedi cymhwyso eisoes (40 o 45).

12.8  Fodd bynnag, roedd mwyafrif y gweithwyr a ymunodd â’r Gofrestr fel gweithiwr gofal 
preswyl i blant ers mis Gorffennaf 2012 (349, 77 y cant) heb gymhwyso hyd hynny.

   Cwblhau’r Fframwaith Ymsefydlu

   CGC 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant)

   FfCCh Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a 
Phobl Ifanc) Cymru

   CGC 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant)

    CGC 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant)

   Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol

   CGC 4 Rheolwyr mewn Gofal Preswyl i Blant

1%1%

2%
2%

4%

13%

77%
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Proffil y rhai a adawodd y Gofrestr fel gweithiwr gofal preswyl i blant 

Ffigwr 14 – Oedran a rhyw’r gweithwyr a adawodd y Gofrestr o weithwyr gofal preswyl i 
blant rhwng mis Gorffennaf 2012 a mis Mehefin 2013  

12.9  O’r 308 a adawodd y Gofrestr fel gweithiwr gofal preswyl i blant ers mis Gorffennaf 2012, 
roedd y nifer fwyaf o dan 36 oed (177, 57.5 y cant), a gadawodd mwy o fenywod (197) na 
dynion (111). Dim ond 1.9 y cant o’r rhai a adawodd oedd dros 60 oed.

12.10  Roedd nifer y gweithwyr asiantaeth a adawodd y Gofrestr o weithwyr gofal preswyl i blant 
(21 rhwng mis Gorffennaf 2012 a mis Mehefin 2013) wedi lleihau canran y gweithwyr 
asiantaeth ym mis Mehefin 2013 i 3 y cant.

12.11  O’r rhai a adawodd y proffil yn y cyfnod hwn, roedd gan 14 y cant gyfeiriad gwaith 
presennol y tu allan i Gymru.
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Tabl 6 – Rhesymau dros adael y Gofrestr o weithwyr gofal preswyl i blant

Rhesymau dros adael y Gofrestr o weithwyr gofal preswyl i blant Nifer y 
gweithwyr 

Wedi’u dileu am fethu â thalu ffi flynyddol, ni chaniateir iddynt weithio yn y rôl 
hon mwyach

108

Dileu gwirfoddol 97

Heb wneud cais i adnewyddu cofrestriad neu gais anghyflawn i adnewyddu 73

Newid rôl i reolwr gofal preswyl i blant 23

Newid rôl i weithiwr gofal cartref 5

Newid rôl i weithiwr cymdeithasol 1

Ymadawedig 1

Cyfanswm 308

12.12  Roedd dros hanner y gweithwyr a adawodd y Gofrestr heb gymhwyso (179, 58 y cant). O’r 
rhai a oedd wedi cymhwyso eisoes, symudodd 29 i rolau cofrestredig eraill (dod yn rheolwr, 
gan fwyaf) a gadawodd 100 y Gofrestr. 
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Tabl 7 – Rhesymau a roddwyd gan unigolion cofrestredig dros ofyn am gael eu dileu o’r Gofrestr   

Rhesymau dros ddileu gwirfoddol Nifer y 
gweithwyr

Ddim yn gweithio mewn gofal cymdeithasol mwyach 45

Cofrestru ddim yn ofynnol ar gyfer swydd bresennol 26

Gweithio mewn gofal cymdeithasol y tu allan i Gymru 6

Yn ddi-waith ar hyn o bryd 5

Arall 5

Wedi ymddeol 4

Methu â bodloni’r Hyfforddiant a Dysgu Ôl-gofrestru (PRTL) 4

Byw y tu allan i’r DU 2

Cyfanswm 97

12.13  Ni ddilëir gweithwyr gofal preswyl i blant o’r Gofrestr oni bai eu bod wedi rhoi’r gorau i 
weithio yn y rôl hon ac nid oes unrhyw faterion ymddygiad sy’n hysbys. Pan fyddant yn cael 
eu dileu, ni allant ymarfer mewn unrhyw rôl gofal cymdeithasol lle mae cofrestru’n orfodol. 

12.14  Mae trosiant gweithwyr yn amrywio ar draws gwasanaethau. Mewn 37 y cant o 
wasanaethau, roedd naill ai dim un neu un gweithiwr newydd wedi’u cofrestru rhwng mis 
Gorffennaf 2012 a mis Mehefin 2013.  
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 13. Amrywiaeth  

13.1   Caiff data am gyfle cyfartal ei gasglu er mwyn monitro bod y broses gofrestru’n deg. Mae 
rhoi’r data monitro hwn yn rhan wirfoddol o’r broses o wneud cais. Mae’r ffigyrau o broffil 
2012, a ddangosir mewn cromfachau, yn awgrymu y bu ychydig iawn o newid. 

13.2   O’r rheolwyr cofrestredig, rhoddodd 75 y cant y wybodaeth hon. Ni ddatganodd 100 y cant 
o’r rhai a ymatebodd unrhyw anabledd. O’r rhai a roddodd y wybodaeth, disgrifiodd 96.9 
y cant eu hunain fel Gwyn Prydeinig, Gwyn Cymreig neu Wyn Gwyddelig. Disgrifiodd yr 
unigolion eraill a roddodd y wybodaeth hon eu hunain fel Du Caribïaidd neu eu bod yn dod 
o gefndir ethnig cymysg arall. 

13.3   O’r gweithwyr cofrestredig, rhoddodd 70 y cant y wybodaeth hon. O’r rhai a ymatebodd, 
datganodd 1 y cant anabledd, sef dim newid ers proffil 2012. O’r rhai a roddodd y 
wybodaeth, disgrifiodd 95 y cant eu hunain fel Gwyn Prydeinig, Gwyn Cymreig neu Wyn 
Gwyddelig. Roedd yr unigolion eraill a roddodd y wybodaeth hon wedi’u lledaenu ar draws 
yr amrywiaeth o grwpiau ethnig eraill.

13.4   O’r rheolwyr a roddodd y wybodaeth am eu gallu yn y Gymraeg (75 y cant), disgrifiodd 
10 y cant eu hunain fel siaradwyr Cymraeg rhugl, roedd gostyngiad bach i 72 y cant yn 
y rhai nad oeddent yn siarad unrhyw Gymraeg o gwbl. Yn ystod y 12 mis diwethaf, ni 
chwblhawyd unrhyw ffurflenni cais yn Gymraeg a dywedodd 1.8 y cant mai Cymraeg oedd 
eu dewis iaith ar gyfer gohebiaeth. 

13.5   Rhoddwyd y wybodaeth gan 70 y cant o’r gweithwyr a disgrifiodd 9.6 y cant eu hunain fel 
siaradwyr Cymraeg rhugl, a dywedodd 70.4 y cant nad oeddent yn siarad unrhyw Gymraeg 
o gwbl. Yn ystod y 12 mis diwethaf, cwblhaodd 1 y cant y ffurflen gais yn Gymraeg a 
dywedodd llai nag 1 y cant mai Cymraeg oedd eu dewis iaith ar gyfer gohebiaeth. 
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 14. Crynodeb 

14.1   Roedd nifer y bobl wedi’u cofrestru fel rheolwyr gofal preswyl i blant cymwysedig wedi 
cynyddu 11 y cant. Bu cynnydd bach yn nifer y gwasanaethau preswyl i blant sy’n golygu 
bod cronfa fwy o faint o bobl wedi’u cofrestru i weithio yn y rôl hon.

14.2   Mae’r trosiant ymhlith rheolwyr yn cyflwyno darlun gwahanol i’r trosiant ymhlith 
gweithwyr. Cynyddodd nifer y rheolwyr oherwydd bod llai wedi gadael y Gofrestr na’r 
llynedd a mwy wedi ymuno. Mae’r 12.3 y cant o reolwyr a adawodd, er yn nifer is na’r 
llynedd, yn golled sylweddol o reolwyr profiadol a chymwysedig. 

14.3   Mae symudiad o fewn y sector wedi cynyddu gyda mwy o reolwyr wedi newid eu swydd 
o fewn y tair blynedd diwethaf. Roedd y newidiadau oherwydd sefydliadau’n symud eu 
rheolwyr rhwng eu cartrefi, a rheolwyr yn symud i rolau eraill yn hytrach na rheoli cartref 
ond yn parhau i fod yn gofrestredig.

14.4   Bu cynnydd o 7.2 y cant yn nifer y gweithwyr gofal preswyl i blant cofrestredig, wrth i fwy 
o weithwyr ymuno â’r Gofrestr yn y rôl hon na’r nifer a adawodd ers proffil mis Mehefin 
2012. Roedd y gweithwyr newydd yn ifanc ac anghymwysedig gan fwyaf.

14.5   Roedd gweithwyr gofal preswyl i blant wedi ymuno â’r Gofrestr a’i gadael o bob grŵp 
oedran, ond roedd bron i hanner y rhai a gafodd eu recriwtio yn y flwyddyn ddiwethaf ac 
wedi cofrestru erbyn mis Mehefin 2013 yn 30 oed neu iau ac roedd y mwyafrif yn fenywod. 
Roedd y dynion a gafodd eu recriwtio yn perthyn yn bennaf i’r grwpiau oedran hŷn.

14.6   Mae’r 29 o weithwyr sydd wedi cael cymhwyster reolwr yn y flwyddyn hyd at Gorffennaf 
2013 wedi parhau i gofrestr rheolwyr gofal preswyl i blant. 

14.7  Er bod trosiant sylweddol o weithwyr yn parhau yn ystod y flwyddyn y proffil hwn, nid oedd 
hyn yn lledaenu ar draws yr holl wasanaethau. Er bod 13.9 y cant o weithwyr gofal preswyl 
i blant cofrestredig yn Mehefin 2012 wedi gadael y Gofrestr erbyn Mehefin 2013, roedd 
traean o wasanaethau gyda ychydig neu ddim newid yn nifer y gweithwyr 2012-2013.

14.8   Mae gweithwyr sy’n gadael y Gofrestr yn dylanwadu ar barhad y gofal a dderbynir 
plant sy’n derbyn gofal. Mae’r 100 o weithwyr a adawodd a oedd yn gymwys hefyd yn 
cynrychioli colled o ran buddsoddi mewn pobl a’u hyfforddiant. 

14.9   Oherwydd bod nifer yr unigolion cofrestredig wedi cynyddu, a bod y mwyafrif o’r rheiny a 
ymunodd â’r Gofrestr fel gweithwyr gofal preswyl plant heb gymhwyso, yn ogystal â’r ffaith 
bod gweithwyr cymwysedig wedi gadael y Gofrestr, ychydig bach yn unig y cynyddodd 
canran gyffredinol y gweithwyr cymwysedig i 60 y cant.

14.10   Fodd bynnag, oherwydd bod dros 99 y cant o weithwyr gofal preswyl i blant a arhosodd yn 
y rôl am dair blynedd wedi cyflawni’r cymhwyster gofynnol erbyn eu dyddiad adnewyddu, 
roedd 109 yn fwy o weithwyr gofal preswyl i blant yn gweithio yng Nghymru ym mis 
Mehefin 2013 nag yr oedd ym mis Mehefin 2012.
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 15. Y camau nesaf 

15.1   Mae’r wybodaeth yn y proffil yn rhoi data ar gyfer cynllunwyr, penderfynwyr a Llywodraeth 
Cymru. Bydd yn llywio trafodaethau’r Cyngor Gofal â Chomisiynwyr gwasanaethau, 
AGGCC, cyflogwyr, cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol fel swyddogion atebol, a’r 
llywodraeth, sydd angen defnyddio’r wybodaeth hon am reolwyr a gweithwyr gofal preswyl 
i blant i sicrhau bod gwasanaethau yng Nghymru’n bodloni anghenion plant Cymru yn y 
dyfodol.

15.2   Bydd y Cyngor Gofal yn defnyddio’r wybodaeth hon ar gyfer amrywiaeth o’i weithgareddau 
gan gynnwys. Fel y gweler isod:

15.3   Gweithgor y Cyngor Gofal ac AGGCC a fydd yn edrych ar arwyddocâd y data a gedwir. 

15.4   Mae’r Cyngor Gofal yn datblygu’r fframwaith Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus 
(DAPP) ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol i wella sgiliau a phroffesiynoldeb rheolwyr 
ac annog cydnabyddiaeth o reolaeth gofal cymdeithasol fel gyrfa. Bydd cyrsiau’r Gronfa 
Arweinyddiaeth Sector a gafodd eu peilota yn 2013 yn cyfrannu’n sylweddol i gynnwys y 
fframwaith DAPP.

15.5   Hefyd, bwriedir y bydd y fframwaith DAPP yn cyfrannu at wneud hwn yn broffesiwn sy’n 
denu pobl sy’n chwilio am yrfa yn hytrach na phrofiad tymor byr ar gyfer pobl ifanc yn 
bennaf. 

15.6   Mae cynllun gweithredu’r Cyngor Gofal ar gyfer yr iaith Gymraeg yn deillio o’r strategaeth 
Mwy na Geiriau, sy’n cynnwys datblygu, gyda’r sector, fframwaith cymhwysedd ar gyfer 
Sgiliau Iaith Gymraeg.  


