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 1. Cyflwyniad
1.1   Mae wedi bod yn ofynnol i reolwyr cartrefi gofal i oedolion yng Nghymru gofrestru gyda 

Chyngor Gofal Cymru (y Cyngor Gofal) er 1 Hydref 2011. Cyflwynwyd cofrestru gorfodol gan 
Lywodraeth Cymru drwy Reoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 20111. 

1.2   Dyma’r ail adroddiad blynyddol ar reolwyr cartrefi gofal i oedolion yng Nghymru. Nid 
yw’n ofynnol i weithwyr cartrefi gofal i oedolion gofrestru felly mae’r adroddiad hwn yn 
proffilio’r rheolwyr yn unig. 

1 Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2011,  
www.legislation.gov.uk/wsi/2011/1016/contents/made/welsh
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  2.  Dadansoddiad data o’r Gofrestr Gweithwyr Gofal 
Cymdeithasol, Mehefin 2013

2.1   Mae’r proffil hwn wedi’i seilio ar y data am reolwyr cartrefi gofal i oedolion fel unigolion 
ac am eu cyflogaeth, a roddwyd ganddynt yn ystod y broses o wneud cais i gofrestru â 
Chofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol Cyngor Gofal Cymru (y Gofrestr) ac i barhau i fod 
yn gofrestredig â’r Cyngor Gofal.

2.2   Mae’r data am y 1,201 o reolwyr cartrefi gofal i oedolion sydd wedi’u cofrestru â’r Cyngor 
Gofal ac sy’n gweithio yng Nghymru ym mis Mehefin 2013. Roedd hyn yn 98 yn fwy o 
unigolion cofrestredig wedi’u cofrestru fel rheolwyr cartrefi gofal i oedolion nag yn 2012. 
Ar 1 Mehefin 2013 roedd hefyd 25 o reolwyr a oedd yn gwneud cais i fynd ar y Gofrestr 
sydd heb eu cynnwys yn y proffil hwn.

2.3   Ar 1 Mehefin 2013, roedd 1,138 o wasanaethau wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth 
Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) fel cartrefi gofal i oedolion. Roedd 
980 o wasanaethau gyda rheolwr wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Gofal. Roedd nifer fach 
(24) o’r gwasanaethau hyn heb eu cofrestru bellach gan AGGCC ym mis Mehefin 2013. 
Byddant naill ai wedi newid perchenogaeth yn ystod y flwyddyn neu wedi cau a’r rheolwr 
wedi newid swydd. Roedd 181 o wasanaethau a gofrestrwyd gan AGGCC heb reolwr ar y 
Gofrestr ar y dyddiad hwn. 

2.4   Roedd y rheolwyr a oedd wedi’u cofrestru gyda’r Cyngor Gofal ym mis Mehefin 2013 yn 
cael eu cyflogi gan 591 o sefydliadau. Roedd y rhain yn cynnwys 19 awdurdod lleol gyda 
110 o gartrefi. 

2.5  Roedd 463 o gartrefi a oedd yr unig wasanaeth cartref gofal i oedolion a ddarparwyd gan eu 
sefydliad yng Nghymru. Roedd hyn yn 47 y cant o’r holl wasanaethau gydag unrhyw reolwyr 
wedi’u cofrestru. Mae llawer o’r rhain yn gartrefi bach sy’n cael eu rhedeg yn breifat.

2.6   Roedd gan reolwyr a dirprwy reolwyr amrywiaeth o deitlau swyddi a oedd yn cynnwys rhai 
rolau ar wahân i reoli darpariaeth gofal mewn cartref. Roedd cyflogaeth canran fach iawn 
o reolwyr ar 1 Mehefin 2013 naill ai’n anhysbys (23), neu heb fod mewn gwasanaeth gofal 
preswyl cofrestredig i oedolion yng Nghymru (14).

2.7  Mae’r data o’r Gofrestr yn cynnwys gwybodaeth am y rheolwyr yn ymuno â’r Gofrestr a’i 
gadael fel rheolwyr cartrefi gofal i oedolion yn y flwyddyn ers 1 Mehefin 2012. Er ei bod yn 
rhy fuan i allu cyfrifo trosiant y rheolwyr o ddata’r Gofrestr, rhoddir rhai ffigyrau yn adran 7.
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 3. Oedran a rhyw  

Ffigwr 1 – Oedran a rhyw rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2013 

3.1   Wrth i’r nifer ar y Gofrestr gynyddu, mae’r gymhareb rhwng menywod a dynion wedi 
parhau tua’r un fath, sef bron i bump i un. O’r 1,201 o reolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y 
Gofrestr, roedd 82.3 y cant (83 y cant yn 2012) yn fenywod a 17.7 y cant yn ddynion.

3.2   Roedd nifer y rheolwyr wedi cynyddu fwyaf yn y grŵp 51 – 55 oed (cynnydd o 38) a oedd 
yn golygu mai’r grŵp oedran hwn oedd y mwyaf. Y grŵp oedran 46 – 50 oedd y mwyaf yn 
2012. Roedd y nifer wedi cynyddu ar gyfer pob grŵp oedran heblaw am y grŵp oedran 36 
– 40, lle’r oedd 14 yn llai. 

3.3   Roedd mwyafrif y rheolwyr, 81.3 y cant, dros 40 oed (80 y cant yn 2012) ac roedd 46.8 y cant 
dros 50 oed. Roedd y canran dros 60 oed wedi cynyddu o 10 y cant yn 2012 i 11.2 y cant.

3.4   Roedd nifer y rheolwyr hunangyflogedig wedi cynyddu o 139 i 158. Roedd eu proffil 
oedran yn dangos bod y mwyafrif dros 50 oed a bu cynnydd yn nifer y rhai dros 55 oed yn 
ystod y flwyddyn o 62 i 74 (5.6 y cant i 6 y cant). 
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 4. Math o gyflogaeth
4.1   O’r 1,201 o reolwyr cofrestredig, roedd 84 y cant (1,008) wedi’u cyflogi mewn gwasanaeth 

cartref gofal i oedolion a 13 y cant (156) yn rheolwyr berchenogion hunangyflogedig. 

4.2   Hefyd roedd 23 a oedd naill ai ddim mewn cyflogaeth neu roedd eu cyflogaeth yn anhysbys 
ar 1 Mehefin 2013. Yn ogystal, roedd dau heb gyflogaeth yng Nghymru mewn rôl gofal 
cymdeithasol. Roedd nifer fach (12) mewn cyflogaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru ond heb 
fod ar hyn o bryd mewn gwasanaeth cartref gofal i oedolion wedi’i gofrestru gydag AGGCC; 
mae’r rhain wedi’u cynnwys yn y dadansoddiad hwn mewn ‘rôl arall ar lefel rheolwr’.

4.3   Mae’r dadansoddiad o’r math o swydd yn cyfeirio at y 1,176 o reolwyr, sy’n gymwysedig fel 
rheolwyr cartrefi gofal, oedd â swydd bresennol mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru ar 
y dyddiad adrodd o 1 Mehefin 2013.
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Ffigwr 2 – Y math o swydd a oedd gan reolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr ym 
mis Mehefin 2013 
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Tabl 1 – Math o swydd rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2013

Math o swydd Cyfanswm

Rheolwr cartref neu uned/Swyddog cyfrifol/Cyfarwyddwr 939

Dirprwy/Cynorthwyol 91

Rheolwr/Nyrs 53

Rheolwr Gweithredol/Dros dro/Wrth gefn 41

Rôl arall ar lefel rheolwr 36

Perchennog (heb fod yn rheolwr) 10

Islaw lefel rheolwr 6

Cyfanswm 1,176

4.4   Er bod nifer yr unigolion cofrestredig a oedd yn rheoli cartref wedi cynyddu, o 881 ar 1 
Mehefin 2012 i 939, hefyd bu cynnydd yn y nifer a oedd yn gweithio mewn rolau rheoli 
eraill. Mae hyn yn awgrymu cynnydd yn y pwll o reolwyr cartrefi posibl.  

81%

12%

7%

Llai nag 1%

   Sector preifat

  Awdurdod lleol – gwasanaethau cymdeithasol

  Trydydd sector

  Sector iechyd

Ffigwr 3 – Canran y rheolwyr yn gweithio mewn gwasanaeth cartref gofal i oedolion 
cofrestredig fesul sector, mis Mehefin 2013
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Tabl 2 – Nifer y rheolwyr cartrefi gofal i oedolion a gyflogwyd mewn cartrefi gofal i 
oedolion ym mis Mehefin 2013 fesul sector

Sector 2012 2013

Preifat 860 936

Awdurdod lleol – gwasanaethau cymdeithasol 147 142

Trydydd sector 68 85

Asiantaeth recriwtio/Asiantaeth gyflogaeth 10 0

Iechyd (Cartref gofal i oedolion a reolir gan fwrdd iechyd) 1 1

Cyfanswm 1,086 1,164

4.5  Roedd mwyafrif y rhai a oedd wedi’u cofrestru yn gweithio mewn gwasanaeth cartref gofal 
i oedolion yn y sector preifat (80 y cant).

4.6 Roedd gan y sector preifat 76 mwy o unigolion cofrestredig nag yn 2012. 

4.7 Bu cynnydd o 17 yn nifer y rheolwyr a gyflogir yn y trydydd sector. 

4.8  Roedd y nifer a gyflogir gan awdurdod lleol wedi gostwng ychydig. Cafodd y nifer hon 
ei heffeithio gan gau rhai cartrefi a symud rhai rheolwyr i ran arall o’r Gofrestr wrth i’r 
gwasanaeth roeddent yn ei reoli, er ei fod yn seiliedig mewn cartref gofal i oedolion, gael ei 
amlygu fel un nad oedd yn wasanaeth cartref gofal.

4.9  Nid oedd unrhyw reolwyr wedi’u cyflogi drwy asiantaeth gyflogaeth neu recriwtio, sef 
gostyngiad o 10 yn 2012.

4.10   O’r 936 o reolwyr yn gweithio yn y sector preifat, roedd 158 (139 yn 2012) yn 
hunangyflogedig, sef 13 y cant (12.6 y cant yn 2012) o’r holl reolwyr cartrefi gofal i 
oedolion cofrestredig. O’r rhai a oedd yn hunangyflogedig, roedd 63.3 y cant (64 y cant yn 
2012) wedi bod yn eu swydd bresennol am dros 10 mlynedd ac roedd 27 y cant (22 y cant 
yn 2012) dros 60 oed.

4.11  Roedd awdurdodau lleol yng Nghymru yn cyflogi 11.8 y cant o reolwyr cofrestredig ar 1 
Mehefin 2013, sef gostyngiad o 13.3 y cant o’r rheolwyr cofrestredig ar 1 Mehefin 2012. 

4.12  O’r 19 awdurdod lleol, roedd gan un ohonynt fwy o gartrefi â rheolwr cofrestredig na’r 
llynedd ac roedd gan wyth ohonynt lai o gartrefi.

4.13  Y llynedd, Gwynedd oedd y darparwr mwyaf ymhlith awdurdodau lleol, gyda 14 o gartref a 
21 rheolwr ar y Gofrestr.
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 5. Hyd amser mewn swydd 

Ffigwr 4 – Nifer y blynyddoedd roedd rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr ym 
mis Mehefin 2013 wedi bod yn eu swydd bresennol
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5.1   Mae’r data’n awgrymu, er bod symud rhwng swyddi, bod cyflogaeth yn y rhan hon o’r 
sector gofal yn sefydlog ac roedd gan lawer o reolwyr brofiad sylweddol.

5.2   Bydd y data ar ddyddiad cychwyn swydd bresennol yn llai cyfamserol eleni nag yn syth ar 
ôl cofrestru neu ar ôl adnewyddu, pan mae rheolwyr yn fwyaf tebygol o roi gwybodaeth 
gyfamserol. Fodd bynnag, mae’r ffigyrau’n dangos patrwm tebyg i 2012, sy’n awgrymu 
bod o leiaf 7 y cant o’r rheolwyr wedi cychwyn swydd newydd ym mhob un o’r ddwy 
flynedd ddiwethaf ac mae’n bosibl bod dros hanner (53 y cant) o’r rheolwyr ar y Gofrestr 
ym mis Mehefin 2012 wedi bod yn yr un swydd am fwy na phum mlynedd.
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 6. Cymwysterau  

6.1   Mae’n ofynnol i reolwyr cartrefi gofal i oedolion feddu ar y cymhwyster priodol er mwyn 
gwneud cais i gofrestru. Felly, mae’r rheolwyr ar y Gofrestr yn gymwysedig o leiaf i’r safon 
ofynnol a bennir gan Lywodraeth Cymru.
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6.2   Y cymhwyster gofynnol ar hyn o bryd yw Diploma Lefel 5 y FfCCh mewn Arwain 
Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Cartrefi Preswyl i Oedolion) Cymru 
a Gogledd Iwerddon, a gyflwynwyd yng Nghymru gyda’r Fframwaith Cymwysterau a 
Chredydau ym mis Ionawr 2011. Ym mis Mehefin 2013, roedd wedi’i gyflawni gan 61 o 
reolwyr cartrefi gofal i oedolion, sef cynnydd o 52 o gymharu â phroffil 2012.

6.3   Roedd y Dyfarniad Rheolwr Cofrestredig, sef y cymhwyster gofynnol hyd at gyflwyniad 
y CGC 4 mewn Arwain a Rheoli yn y Gwasanaethau Gofal yn 2008, yn parhau i fod y 
cymhwyster mwyaf cyffredin. 

6.4   Bu cynnydd yn nifer y rheolwyr sy’n gymwysedig fel gweithiwr cymdeithasol o 11 i 19; 
roedd gan ddau ohonynt radd mewn gwaith cymdeithasol, roedd gan saith ohonynt 
Ddiploma mewn Gwaith Cymdeithasol (DipSW) ac roedd gan y lleill gymwysterau 
cynharach mewn gwaith cymdeithasol. 

6.5  At ddibenion cofrestru, mae angen i ymgeiswyr roi tystiolaeth eu bod wedi bodloni’r gofyniad 
lleiaf neu uwch yn unig. Felly, nid yw Ffigwr 5 yn adlewyrchu unrhyw gymwysterau ychwanegol y 
gallai fod gan reolwyr y tu hwnt i’r gofyniad hwn. Roedd gan reolwyr a roddodd wybod i’r Cyngor 
Gofal fod ganddynt gymhwyster nyrsio ar lefel gyntaf cofrestru y cymhwyster/cymwysterau 
gofal cymdeithasol gofynnol, felly ni chynhwyswyd y cymhwyster nyrsio yn y ffigwr hwn. 

Ffigwr 5 – Cymwysterau gan reolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2013
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6.6   Ers y proffil diwethaf, roedd 59 o reolwyr wedi cymhwyso, 42 gyda’r cymhwyster gofynnol 
presennol a 17 gyda chymhwyster rhagflaenol.

6.7  Roedd llawer o’r rheolwyr (56 y cant) wedi cymhwyso mwy na phum mlynedd yn ôl.

6.8   Roedd y rhan fwyaf o’r rheolwyr a oedd yn gofrestredig ym mis Mehefin 2013 (81.3 
y cant) wedi ennill y cymhwyster roedd ei angen i gofrestru cyn i Lywodraeth Cymru 
gyhoeddi ym mis Tachwedd 2010 y byddai cofrestru’n orfodol. Fodd bynnag, roedd 18.7 
y cant (225) o’r rheolwyr wedi cymhwyso a chofrestru ers i gofrestru gorfodol gael ei 
gyhoeddi. Mae hyn yn cynnwys y 117 o reolwyr a gymhwysodd ers i gofrestru gorfodol ar 
gyfer rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ddod i rym ar 1 Hydref 2011. 

Ffigwr 6 – Y flwyddyn y cymhwysodd rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar gyfer y swydd 
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 7.  Rheolwyr yn ymuno â’r Gofrestr a’i gadael fel 
rheolwyr cartrefi gofal i oedolion  

7.1   O’r rheolwyr ar y Gofrestr ym mis Mehefin 2013, roedd 194 (16 y cant) wedi cofrestru fel 
rheolwr cartref gofal i oedolion ers y proffil diwethaf ym mis Mehefin 2012, ac roedd 96 
wedi gadael y rôl hon ar y Gofrestr. Bu cynnydd net o 98.

Proffil o’r rhai a adawodd y Gofrestr fel rheolwr cartref gofal i oedolion

7.2  Symudodd cofrestriad rhai rheolwyr i rôl arall, felly er eu bod yn parhau ar y Gofrestr, ni 
chawsant eu cyfrif yn y proffil hwn. Fodd bynnag, roedd y mwyafrif a adawodd cofrestriad 
fel rheolwyr cartrefi gofal i oedolion wedi gadael y Gofrestr yn llwyr. Ni ddilëwyd neb gan 
bwyllgor ymddygiad rhwng mis Mehefin 2012 a mis Mai 2013. Mae’r pedwar rheolwr a 
ataliwyd gan bwyllgor ymddygiad heb eu cynnwys yn y proffil hwn. 

Tabl 3 – Rhesymau a roddwyd gan unigolion cofrestredig dros ofyn am ddileu gwirfoddol

Rheswm dros ddileu gwirfoddol Nifer y rheolwyr

Nid yw cofrestru’n ofynnol ar gyfer swydd bresennol 18

Wedi ymddeol 14

Ddim yn gweithio bellach mewn gofal cymdeithasol 10

Gweithio mewn gofal cymdeithasol y tu allan i Gymru 6

Yn ddi-waith ar hyn o bryd 3

Cymryd seibiant o weithio mewn gofal cymdeithasol 1

Arall 1

Cyfanswm 53

7.3  Y prif resymau a roddwyd dros adael y Gofrestr oedd newid rôl yn hytrach nag ymddeol. 
Mae’r rhai a gafodd eu dileu o’r Gofrestr am beidio â thalu ffioedd heb roi rheswm felly 
mae’n bosibl bod pobl a oedd wedi ymddeol yn eu plith.
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Tabl 4 - Oedran a rhyw’r rhai a adawodd y Proffil ers 2012

Grŵp oedran Menywod Dynion Cyfanswm

O dan 25 0 0 0

25 - 30 4 2 6

31 - 35 6 1 7

36 - 40 8 2 10

41 - 45 10 4 14

46 - 50 13 2 15

51 - 55 10 4 14

56 - 60 12 3 15

61 - 65 11 3 14

Over 65 1 0 1

Cyfanswm 75 21 96

7.4  Mae ystod oedran eang y rhai a adawodd y Gofrestr fel rheolwyr cartrefi gofal i oedolion hefyd 
yn awgrymu nad ymddeol oedd y prif reswm. O’r rhai a adawodd, roedd 22 y cant yn ddynion.

Proffil o’r rhai a ymunodd â’r Gofrestr fel rheolwr cartref gofal i oedolion

Tabl 5 – Y rhesymau pam yr ymunodd rheolwyr â’r Gofrestr fel rheolwr cartref gofal i 
oedolion rhwng 1 Mehefin 2012 a 31 Mai 2013

Rheswm dros gofrestru Nifer y rheolwyr

Wedi cymhwyso a chofrestru rhwng 1 Mehefin 2012 a 31 Mai 2013 56

Wedi cofrestru eisoes: wedi newid swydd i fod yn rheolwr cartref 
gofal i oedolion

8

Wedi cofrestru eisoes: wedi symud cofrestriad i fod yn rheolwr cartref 
gofal i oedolion

4

Ail swydd mewn gofal preswyl i oedolion 3

Wedi cofrestru am y tro cyntaf fel rheolwr cartref gofal i oedolion, 
dyddiad cychwyn swydd o fewn blwyddyn i’r proffil

44

Wedi cofrestru am y tro cyntaf fel rheolwr cartref gofal i oedolion, 
dyddiad cychwyn swydd cyn 1 Mehefin 2012 (cofrestru hwyr)

79

Cyfanswm 194
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7.5  Ymhlith y 194 a ymunodd â’r Gofrestr fel rheolwr cartref gofal i oedolion yn ystod y cyfnod 
2012 i 2013, roedd 41 y cant eisoes wedi cymhwyso cyn 1 Mehefin 2012 ac eisoes wedi 
dechrau gweithio yn eu rôl cyn y dyddiad hwnnw, felly roeddent yn cofrestru’n hwyr.  

7.6  Nid oedd mwyafrif y rhai a oedd newydd gofrestru fel rheolwr cartref gofal i oedolion yn 
newydd i’r sector (128). Mae ystod oedran yr holl rai a oedd newydd gofrestru yn eang 
iawn ac roedd y cynnydd mwyaf yn y grwpiau oedran 46 – 50 a 51 – 55. 

7.7  Ymhlith y rhai a oedd newydd gofrestru fel rheolwr cartref gofal i oedolion, roedd 45 yn 
ddynion (30 y cant) a 149 yn fenywod.

7.8   Roedd 66 o reolwyr wedi symud i swydd newydd mewn rheoli cartref gofal i oedolion a 
chofrestru yn y flwyddyn ddiwethaf (5.5 y cant o’r cyfanswm cofrestredig). 

7.9  Roedd y nifer a symudodd i swydd newydd mewn rheoli cartref gofal i oedolion a 
chofrestru yn llai na’r nifer a adawodd y Gofrestr yn yr un cyfnod. 

Tabl 6 – Oedran a rhyw y 66 unigolyn newydd i’r Proffil a ddechreuodd yn eu swydd ers  
1 Mehefin 2012

Grŵp oedran Menywod Dynion Cyfanswm

O dan 25 0 0 0

25 - 30 8 2 10

31 - 35 2 1 3

36 - 40 3 2 5

41 - 45 6 1 7

46 - 50 16 5 21

51 - 55 12 1 13

56 - 60 4 1 5

61 - 65 1 0 1

Dros 65 1 0 1

Cyfanswm 53 13 66
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 8. Amrywiaeth

8.1   Caiff data cyfle 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. Er bod nifer y rheolwyr 
cartrefi gofal i oedolion sydd wedi cofrestru wedi cynyddu 98 ers 2012, a bu ychydig o 
gynnydd yng nghanran yr ymgeiswyr sy’n rhoi’r wybodaeth hon, mae’r data cyfle cyfartal a 
gasglwyd yn dangos ychydig iawn o newid yn y proffil.

8.2   Ymhlith y rheolwyr cofrestredig, rhoddodd 73 y cant (72 y cant yn 2012) y wybodaeth hon 
ac roedd 99 y cant o’r rhai a ymatebodd heb ddatgan anabledd. Ymhlith y rhai a roddodd 
y wybodaeth, disgrifiodd 92.4 y cant (92.7 y cant) eu hunain fel Gwyn Prydeinig, Gwyn 
Cymreig neu Wyn Gwyddelig. Roedd yr unigolion eraill a roddodd y wybodaeth hon yn 
disgrifio’u hunain fel Indiaidd, Du Prydeinig Affricanaidd neu gefndir ethnig cymysg arall.

8.3   Ymhlith y rheolwyr a roddodd y wybodaeth am eu gallu yn y Gymraeg, disgrifiodd 10.5 y 
cant (12 y cant yn 2012) eu hunain fel siaradwyr Cymraeg rhugl, ac nid oedd 68.6 y cant 
(68 y cant yn 2012) yn siarad unrhyw Gymraeg o gwbl.

 9. Crynodeb

9.1   Cafwyd cynnydd net o 98 o reolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr yn ystod y 
flwyddyn o fis Mehefin 2012 i fis Mai 2013. Roedd hyn yn bennaf oherwydd rheolwyr a 
gofrestrodd yn hwyr ond roedd yn cynnwys 59 a oedd wedi ennill cymhwyster a oedd yn eu 
galluogi i gofrestru.

9.2   Nid oedd y rhai a ymunodd ac a adawodd y Gofrestr fel rheolwyr cartrefi gofal i oedolion 
wedi newid y proffil yn sylweddol o fenywod yn bennaf (82 y cant), cyflogedig neu 
hunangyflogedig fel rheolwr cartref yn y sector preifat (78 y cant) ac wedi cymhwyso dros 
bum mlynedd yn ôl (56 y cant); roedd canran uchel (46.8 y cant) dros 50 mlwydd oed.

9.3   Roedd mwyafrif y rhai sydd wedi’u cofrestru fel rheolwyr cartrefi gofal i oedolion yn rheoli 
cartref. Mae tystiolaeth bod y gronfa o unigolion eraill wedi’u cofrestru a’u cymhwyso fel 
rheolwyr sydd ar gael i gyflawni’r rôl hon wedi tyfu ychydig wrth i’r nifer gofrestredig gynyddu.

9.4   Ar 1 Mehefin 2013, roedd 181 o wasanaethau cofrestredig heb reolwr a oedd wedi’i 
gofrestru gyda’r Cyngor Gofal. Mae’r Cyngor Gofal yn rhannu gwybodaeth gydag AGGCC 
i alluogi’r AGGCC i adnabod y rhesymau.

9.5   Roedd dros hanner y rheolwyr cartrefi gofal i oedolion ar y Gofrestr yn gweithio i’r 463 o 
sefydliadau a oedd, ar 1 Mehefin 2013, ag un cartref yn unig yng Nghymru ac o leiaf un unigolyn 
wedi’u cofrestru.  Roedd nifer y sefydliadau gyda dim ond un gwasanaeth yng Nghymru 
wedi cynyddu o 422 yn 2012. Roedd y rhan fwyaf o’r sefydliadau hyn yn y sector preifat.
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9.6   Mae cofrestru wedi cynyddu nifer y rheolwyr sydd â’r cymhwyster isaf o leiaf. O’r rheolwyr 
sydd wedi’u cofrestru ar hyn o bryd, roedd 18.7 y cant wedi cymhwyso yn y cyfnod ers 
cyhoeddi cofrestru gorfodol ym mis Tachwedd 2010.

9.7   Er na allwn hyd yn hyn gael darlun clir o drosiant o ddata’r Gofrestr, mae’r ganran sy’n 
gadael rôl rheolwr cartref gofal i oedolion yn ymddangos i fod o dan 7 y cant. Mae 
mwyafrif y rhai a ddaeth â’u cofrestriad i ben yn y rôl hon ers y proffil diwethaf wedi newid 
eu swydd yn hytrach nag ymddeol. 

9.8   Roedd dynion a rheolwyr iau o dan 30 mlwydd oed yn parhau i fod yn lleiafrif i raddau 
helaeth. Roedd y 66 a gychwynnodd mewn swydd newydd ac a ymunodd â’r Gofrestr yn 
ystod y flwyddyn yn dod o bob un o’r grwpiau oedran o 25 oed i dros 65 oed ond roedd 
cynnydd bach yn amlwg yn nifer y rheolwyr ifainc o dan 30 oed.

9.9   Bydd yn rhaid i oblygiadau gweithlu aeddfed, gyda llawer o weithwyr yn ymddeol o’u 
rolau o fewn y degawd nesaf, ddylanwadu ar gynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae rhaglen 
ddysgu ac addysg proffesiynol parhaus yn cael ei datblygu gan y Cyngor Gofal i gynyddu 
cydnabyddiaeth o reolaeth gofal cymdeithasol fel gyrfa. 


