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1 Cyflwyniad  

Hwn yw trydydd proffil blynyddol rheolwyr gwasanaethau gofal cartref sy’n gweithio yng 
Nghymru. Mae wedi’i seilio ar y data amdanyn nhw eu hunain a’u cyflogaeth a ddarperir gan 
reolwyr gwasanaethau gofal cartref, yn ystod y broses gwneud cais i gofrestru ar Gofrestr 
Gweithwyr Gofal Cymdeithasol Cyngor Gofal Cymru (y Gofrestr) a chynnal eu cofrestriad gyda 
Chyngor Gofal Cymru (Cyngor Gofal).  
 
Mae cofrestru gyda’r Cyngor Gofal wedi bod yn orfodol ar gyfer rheolwyr gwasanaethau gofal 
cartref yng Nghymru er 1 Ionawr 2014. Cyflwynwyd hyn gan Lywodraeth Cymru trwy 
ddiwygio’r Rheoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) a ddaeth i rym ar 28 Chwefror 
20131. Mae’n rhaid i reolwyr gael y cymhwyster gofynnol a bod wedi eu cofrestru gyda’r 
Cyngor Gofal i ymarfer yng Nghymru.  

Mae’r adroddiad hwn yn proffilio’r 618 o reolwyr ar y Gofrestr ar 1 Chwefror 2016 a 
newidiadau i gyflogaeth cofrestreion rhwng 1 Chwefror 2015 a 31 Ionawr 2016. Ni chafodd 
rheolwyr sydd wrthi’n gwneud cais i gofrestru eu cynnwys. Nid yw eto’n ofynnol i weithwyr 
gofal cartref gofrestru, ac nid ydynt yn y Proffil. 

Mae’r tueddiadau yn y tablau flwyddyn ar ôl blwyddyn yn adlewyrchu sefydlu’r Gofrestr ers i 
gofrestru fod yn orfodol. 

 

2   Pwyntiau allweddol o’r data ar 1 Chwefror 2016 a thueddiadau 

 roedd 618 o reolwyr gofal cartref wedi eu cofrestru; i fyny o 599 yn 2015 

 roedd gan 596 gyflogaeth bresennol mewn gofal cartref; i lawr o 599 yn 2015 

 roedd yn hysbys fod naw ohonynt yn rheoli mwy nag un gwasanaeth gofal cartref 

 roedd rheolwyr cymwys yn parhau i gael eu symud rhwng gwasanaethau cartrefi gofal 

oedolion a gwasanaethau gofal cartref, ac roedd rhai ohonynt yn rheoli’r ddau fath o 

wasanaeth  

 roedd gwasanaethau gofal cartref yn cynnwys 24 o dai â chymorth a 409 o 

asiantaethau gofal cartref 

 cynnydd o 24 yn nifer y gwasanaethau cofrestredig i 433 

 roedd 16 o wasanaethau’n segur neu yn y broses o gau ym mis Chwefror 2016 

 roedd gwasanaethau cofrestredig lle nad oedd yr un rheolwr wedi ei gofrestru gyda’r 

Cyngor Gofal yn cynnwys un swydd wag, 16 swydd wedi’i chanslo neu’n segur, 13 

gwasanaeth lle nad oedd y rheoleiddiwr gwasanaethau (AGGCC) yn gweithredu 

mwyach ac 14 swydd lle nad oedd y rheolwr cofrestredig yn ei swydd mwyach  

                                                           
1
 Offerynnau Statudol Cymru 2013 Rhif 225 (W.30) Rheoliadau Gofal Cymdeithasol, Cymru, 

Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) (Diwygio). 
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 ymunodd 110 o reolwyr â’r Gofrestr fel rheolwr gofal cartref yn 2015-16 

 roedd 33 ohonynt yn hwyr yn cofrestru (eisoes yn gymwys ac yn eu swydd bresennol 

cyn 2015) 

 gadawodd 91 ohonynt y Gofrestr rheolwyr gofal cartref yn ystod 2015-16, 15.1 y cant o 

drosiant 

 symudodd 14 ohonynt i gofrestru fel rheolwr cartref gofal oedolion neu weithiwr 

cymdeithasol 

 ‘ymddeol’ oedd y rheswm a roddwyd dros adael gan 10 y cant (naw) o’r rheiny a 

adawodd y Gofrestr  

 49 oedd oedran cyfartalog cymedrig y rheolwyr  

 roedd 23.1 y cant ohonynt yn 40 oed neu’n iau  

 roedd nifer y dynion o dan 36 oed wedi cynyddu bob blwyddyn, nid oedd nifer y 

menywod o dan 36 oed wedi codi cymaint 

 mae 100 y cant o’r rheolwyr sydd wedi eu cofrestru yn gymwys ar gyfer y rôl rheolwr 

gofal cartref 

 mae gan 22.8 y cant ohonynt Ddiploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer 

Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Oedolion)  

 cymhwysodd 12.6 y cant ar gyfer y rôl hon yn y ddwy flynedd ddiwethaf 

 cymhwysodd 18.4 y cant ar gyfer y rôl hon mwy na 10 mlynedd yn ôl  

 mae teitlau swyddi yn y sector hwn yn amrywiol, felly mae’n anodd cadarnhau pa gyfran 

o’r rheolwyr ar y Gofrestr oedd yn gyfrifol am safonau ac arferion gwasanaeth gofal cartref 

cofrestredig  

 roedd 62.3 y cant yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig yn y sector preifat 

 roedd 107 o’r rheolwyr gwasanaethau gofal cartref yn hunangyflogedig. O’r rhain, 

roedd 10 yn berchnogion neu’n ddarparwyr, roedd saith yn gyfarwyddwyr, roedd 90 yn 

rheolwr ac yn berchennog/cyfarwyddwr 

 roedd 23 y cant yn cael eu cyflogi yn y trydydd sector; i fyny dau y cant er 2015  

 roedd 26.6 y cant wedi bod yn eu swydd bresennol am ddwy flynedd neu lai  
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 roedd 27.9 y cant wedi bod yn eu swydd bresennol am dros 10 mlynedd  

 roedd 97.2 y cant o reolwyr a ddarparodd y data yn disgrifio eu hethnigrwydd fel Gwyn 

 roedd 33.2 y cant a ddarparodd y data yn dweud bod ganddynt sgil neu ruglder yn y 

Gymraeg; roedd hyn wedi codi rhywfaint  

3 Crynodeb 

Roedd y rhan fwyaf o’r rheolwyr oedd wedi eu cofrestru yn gweithio mewn gwasanaeth 

cofrestredig AGGCC. Mae’r sector yn amrywiol iawn, yn amrywio o wasanaethau gofal cartref 

bach i fawr a gwasanaethau tai â chymorth.  Er y bu ychydig o gynnydd yn nifer y rheolwyr 

gofal cartref cofrestredig, roedd y rheiny oedd wedi eu cofrestru, ac nad yw’n hysbys eu bod 

yn cael eu cyflogi mewn gofal cartref, wedi cynyddu. Felly, roedd llai ohonynt yn gysylltiedig â 

gwasanaeth cofrestredig nag yn y proffil diwethaf.  

Roedd diffyg twf yn nifer y rheolwyr a oedd yn cael eu cyflogi mewn gwasanaethau 

cofrestredig, er bod nifer y gwasanaethau’n cynyddu. Er bod y sector preifat yn parhau i fod yn 

brif gyflogwr, yn 2015–16, yn y trydydd sector yr oedd nifer y rheolwyr yn cynyddu. Roedd y 

duedd i nifer fach ond cynyddol o ddynion o dan 36 oed gofrestru fel rheolwyr gofal cartref yn 

parhau, fodd bynnag, roedd yr oedran cyfartalog yn sefydlog yn 49 oed.  

Trosiant y rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr yn y flwyddyn ddiwethaf oedd 15.1 y cant, ac 

roedd dros chwarter y rheolwyr cofrestredig wedi newid swydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf. 

Gallai’r trosiant fod yn sgil addasu pa rôl sydd wedi’i chofrestru gyda’r Cyngor Gofal a gyda’r 

rheoleiddiwr gwasanaethau. Daw rhagor o dystiolaeth mai sector symudol yw hwn o’r ffaith 

mai ymddeol yw’r rheswm dros adael sy’n cael ei roi gan lai na 10 y cant o’r rheiny a 

adawodd.  

Mae pob un o’r rheiny sydd wedi’u cofrestru yn meddu ar y cymhwyster gofynnol, ac mae 

cyfran gynyddol yn meddu ar y cymhwyster rheolwr gofynnol diweddaraf yn hytrach na 

chymhwyster rhagflaenydd.  Fodd bynnag, roedd y nifer sy’n cymhwyso yn ystod y flwyddyn 

cyn y dyddiad adrodd yn is na’r nifer sy’n gadael y Gofrestr, a oedd yn cyfrannu at y diffyg twf 

yn nifer y rheolwyr sydd wedi’u cofrestru.  

Roedd swydd wag rheolwr yn parhau mewn gwasanaethau, ac yn ychwanegol, roedd 

gwasanaethau lle nad oedd rheolwr wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Gofal.  Mae’r rheoleiddiwr 

gwasanaethau (AGGCC) yn gweithredu lle nad yw rheolwyr cofrestredig wrth eu gwaith wedi 

cofrestru na chynnal eu cofrestriad gyda’r Cyngor Gofal. O’r rheolwyr a oedd wedi’u cofrestru, 

roedd pump y cant hefyd wedi’u cofrestru gyda’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) ac 

roedd dau y cant arall wedi’u cofrestru yn y gorffennol.  

Mae’r data yn dangos nad yw’r Gofrestr mewn rhai lleoliadau efallai’n adlewyrchu amrywiaeth 

ethnig poblogaeth Cymru. Bu cynnydd bach yn y gyfran sy’n datgan eu bod yn siaradwyr 

Cymraeg. 
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4   Data a Dadansoddi 

4.1  Faint o reolwyr gofal cartref sydd wedi’u cofrestru? 

Tabl 1: Amrywiad yn nifer y rheolwyr a oedd wedi’u cofrestru yn 2015 a 2016  

 
 Nifer y rheolwyr 

Rheolwyr sydd wedi’u cofrestru fel Rheolwyr Gofal Cartref ym mhroffil 
2015 599 

Rheolwyr sydd wedi’u cofrestru fel Rheolwyr Gofal Cartref ym mhroffil  
2016 618 

Wedi gadael y gofrestr Rheolwyr Gofal Cartref Chwefror 2015-Ionawr 
2016 91 

Wedi ymuno â’r gofrestr Rheolwyr Gofal Cartref Chwefror 2015-Ionawr 
2016 110 

Cynnydd net rheolwyr 19 
 

Cynyddodd nifer y rheolwyr a oedd wedi’u cofrestru o 599 ar 1 Chwefror 2015 i 618 erbyn 1 

Chwefror 2016. O’r 618 o reolwyr a oedd wedi’u cofrestru, roedd gan 596 swydd bresennol 

mewn gofal cartref, ac roedd yn hysbys fod naw ohonynt yn rheoli mwy nag un gwasanaeth 

gofal cartref.  

Bu cynnydd o 22 yn nifer y rheolwyr ar y Gofrestr nad ydynt yn gweithio mewn gofal cartref ar 

hyn o bryd neu nad oedd eu swydd yn hysbys. Ni fu unrhyw rai yn y categori hwn ym mhroffil 

2015. 

4.2 Beth oedd nifer y rheolwyr yn ymuno a throsiant rheolwyr yn gadael y 

Gofrestr? 

Tabl 2: Rhesymau pam ymunodd rheolwyr gofal cartref â’r Gofrestr 

Rheswm pam ymunodd rheolwyr 
gofal cartref (DCM) â’r Gofrestr 

Nifer y 
rheolwyr 
2014-15 

Canran y 
rheolwyr a 
ymunodd 
2014-15 

Nifer y 
rheolwyr 
2015-16 

Canran y 
rheolwyr a 
ymunodd 
2015-16 

Cofrestrodd am y tro cyntaf fel DCM, 
dyddiad dechrau’r swydd cyn 1 Chwefror 
2015 Hwyr yn cofrestru 57 39.9% 33 30.0% 

Cymhwysodd a chofrestru rhwng 1 
Chwefror 2015 a 31 Ionawr 2016 33 23.1% 28 25.5% 

Eisoes wedi cofrestru, symudodd 
gofrestriad i DCM 11 7.7% 18 16.4% 

Cofrestrodd am y tro cyntaf fel DCM. 
Dyddiad dechrau’r swydd yn y flwyddyn 
cyn y Proffil.  26 18.2% 16 14.5% 

Eisoes wedi cofrestru. Cofrestriad 
ychwanegol fel DCM.  14 9.8% 11 10.0% 

Wedi cofrestru o’r blaen fel gweithiwr 
gofal cartref. 1 <1% 3 2.7% 

Wedi cofrestru o’r blaen fel DCM. 
Dychwelodd at y Gofrestr.  1 <1% 1 <1% 

Cyfanswm 143 100.0% 110 100.0% 

file:///C:/Users/Ruth/Downloads/ACHM%20profile%20June%202015%20-%20word%20FINAL.docx%23DA42
file:///C:/Users/Ruth/Downloads/ACHM%20profile%20June%202015%20-%20word%20FINAL.docx%23DA42
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O’r 110 o reolwyr a ymunodd â Chofrestr rheolwyr gofal cartref, cymhwysodd 28 yn y flwyddyn 

2015-16.  Roedd y nifer a ymunodd yn cynnwys 33 rheolwr a oedd yn hwyr yn cofrestru, (wedi 

cymhwyso ac mewn swydd cyn mis Chwefror 2015).  

Symudodd rheolwyr cymwys rhwng gwasanaethau cartref gofal oedolion a gwasanaethau 

gofal cartref, ac mae rhai ohonynt yn rheoli’r ddau fath o wasanaeth. Mae rhai ohonynt yn 

rheoli dau wasanaeth gofal cartref cofrestredig. 

Gan nad yw’n ofynnol i weithwyr gofal cartref gofrestru eto, ni ellir cyfrifo’n gywir y nifer sy’n 

symud i rôl rheolwr. 

Tabl 3: Rhesymau y gadawodd rheolwyr gofal cartref y Proffil, Chwefror 2015 i Ionawr 

2016 

Math o Symud 
 

Nifer y rheolwyr 
 

Ni wnaeth gynnal cofrestriad 48 

Newidiodd rôl ar y Gofrestr i fod yn rheolwr cartref gofal oedolion 14 

Wedi ymddeol 9 

Nid yw cofrestru’n ofyniad ar gyfer y swydd bresennol 7 

Nid yw’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol mwyach 4 

Mae’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol y tu allan i Gymru 4 

Newidiodd y rhan ar y gofrestr i fod yn Weithiwr Cymdeithasol Cymwys 2 

Symudwyd yn sgil gweithdrefnau Addasrwydd i Ymarfer 1 

Mae’n ddi-waith ar hyn o bryd 1 

Mae’n byw y tu allan i’r Deyrnas Unedig 1 

Cyfanswm 91 

 

Trosiant y rheolwyr a adawodd y Gofrestr fel rheolwr gofal cartref er mis Chwefror 2015 oedd 

15.1 y cant (91). Roedd hyn yn cynnwys 16 rheolwr a symudodd gofrestriad i rôl rheolwr 

cartref gofal oedolion neu rôl gweithiwr cymdeithasol.  

Nid oedd y rheswm pam roedd y rhan fwyaf o reolwyr yn gadael y Gofrestr yn hysbys oni bai 

eu bod yn rhoi gwybod i’r Cyngor Gofal. O’r rheiny a roddodd reswm, dywedodd naw ohonynt 

mai’r ffaith eu bod wedi ‘ymddeol’ oedd eu rheswm dros adael. Y categori mwyaf oedd y 

rheiny a oedd yn symud i rôl gofrestredig wahanol. 
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4.3 Beth yw’r proffil oedran a rhywedd?  

Ffigur 1: Oedran a rhywedd rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ar 1 Chwefror 2016 

 

 

Oedran cyfartalog rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr oedd 49, yr un fath ag yn 2015.  

Y grŵp oedran â’r rhan fwyaf o reolwyr oedd 46 i 50. 

Tabl 4: Oedran a rhywedd rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ar 1 Chwefror 2016 

Grŵp Oedran Menywod Dynion 
Cyfanswm y 
rheolwyr Canran 

O dan 25 1 0 1 0.2% 

25-30 14 3 17 2.8% 

31-35 35 15 50 8.1% 

36-40 61 14 75 12.1% 

41-45 55 13 68 11.0% 

46-50 98 25 123 19.9% 

51-55 94 19 113 18.3% 

56-60 87 22 109 17.6% 

61-65 40 7 47 7.6% 

Dros 65 14 1 15 2.4% 

Cyfanswm 499 119 618 100.0% 

 

Roedd llai na chwarter (23.2 y cant) yn 40 oed neu’n iau (143 o reolwyr).  
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Roedd dros ddau o bob tri ohonynt (66.8 y cant) rhwng 41 a 60 oed (413 o reolwyr) ac roedd 

10 y cant dros 60 oed (62 o reolwyr). 

 

Tabl 5: Oedran a rhywedd rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr, 2014, 2015 a 2016 

 

 
2014 2015 2016 

Grŵp Oedran Menywod Dynion Menywod Dynion Menywod Dynion 

O dan 25 0 0 1 0 1 0 

25-30 8 3 12 7 14 3 

31-35 36 5 44 6 35 15 

36-40 45 10 49 14 61 14 

41-45 56 21 61 15 55 13 

46-50 81 20 91 27 98 25 

51-55 82 16 84 22 94 19 

56-60 71 19 89 18 87 22 

61-65 36 1 42 5 40 7 

Dros 65 5 1 11 1 14 1 

Cyfanswm 420 96 484 115 499 119 
 

Bu cynnydd bach bob blwyddyn yn nifer y dynion o dan 36 oed, o wyth yn 2014, 13 yn 2015, i 

18 yn 2016. Nid oedd nifer y menywod o dan 36 oed wedi codi cymaint: 44 yn 2014 i 50 yn 

2016. 
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4.4 Cymwysterau 

Ffigur 2: Cymwysterau rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ar 1 Chwefror 2016
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Roedd nifer y rheolwyr gofal cartref a oedd wedi cymhwyso â Diploma Lefel 5 mewn 

Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Oedolion), y 

cymhwyster gofynnol presennol, wedi codi i 22.8 y cant o 16 y cant yn 2015. Mae dros dri 

chwarter ohonynt yn meddu ar gymwysterau gofynnol rhagflaenydd. 

Nid oedd cymhwyster rheoli yn ychwanegol i gymhwyster gwaith cymdeithasol yn ofyniad ar 

gyfer cofrestru yn y rôl hon tan 2013. 

Tabl 6: Cymwysterau sydd gan reolwyr gofal cartref ar y Gofrestr yn 2014, 2015 a 2016 

 
2014 2015 2016 

Cymhwyster 
Nifer y 

rheolwyr 
Canran y 
rheolwyr 

Nifer y 
rheolwyr 

Canran y 
rheolwyr 

Nifer y 
rheolwyr 

Canran y 
rheolwyr 

Dyfarniad NVQ 
Rheolwyr 
Cofrestredig  144 27.9% 159 26.5% 150 24.3% 

FfCCh Lefel 5 
LHSCS (Rheoli 
Oedolion) 60 11.6% 96 16.0% 141 22.8% 

NVQ 4 Rheoli 
99 19.2% 108 18.0% 101 16.3% 

NVQ 4 Arwain a 
Rheoli ar gyfer 
Gwasanaethau 
Gofal 83 16.1% 96 16.0% 91 14.7% 

NVQ 4 Iechyd a 
Gofal 
Cymdeithasol 
(Oedolion) 67 13.0% 69 11.5% 69 11.2% 

NVQ 4 Gofal 
26 5.0% 24 4.0% 28 4.5% 

Cymhwyster 
gwaith 
cymdeithasol 19 3.7% 17 2.8% 15 2.4% 

Cymhwyster arall 
cyfatebol  

4 0.8% 16 2.7% 12 1.9% 

NVQ 4 Gofal a 
NVQ 4 Rheoli 

7 1.4% 8 1.3% 6 1.0% 

NVQ 4 Iechyd a 
Gofal 
Cymdeithasol ac 
NVQ 4 Rheoli 5 1.0% 5 0.8% 4 0.6% 

Diploma mewn 
Rheoli Gofal 
Cartref 2 0.4% 1 0.2% 1 0.2% 

Cyfanswm 516 100.0% 599 100.0% 618 100.0% 
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Mae nifer y rheolwyr sy’n meddu ar gymhwyster rhagflaenydd wedi gostwng bob blwyddyn 

gan fod y nifer sy’n meddu ar y cymhwyster gofynnol presennol wedi cynyddu. 

Tabl 7: Nifer y blynyddoedd ers i reolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ar 1 Chwefror 2016 

gymhwyso i ddechrau 

Blynyddoedd ers cymhwyso Nifer y rheolwyr Canran y rheolwyr 

Mwy na 10 mlynedd 114 18.4% 

9 - 10 mlynedd 61 9.9% 

8 - 9 mlynedd 74 12.0% 

7 - 8 mlynedd 51 8.3% 

6 - 7 mlynedd 39 6.3% 

5 - 6 mlynedd 62 10.0% 

4 - 5 mlynedd 45 7.3% 

3 - 4 blynedd 41 6.6% 

2 - 3 blynedd 53 8.6% 

1 - 2 flynedd 47 7.6% 

0 - 1 blynedd 31 5.0% 

Cyfanswm 618 100% 

 

Cymhwysodd y rhan fwyaf o’r rheolwyr dros bum mlynedd yn ôl (64.9 y cant), ac fe 

gymhwysodd 18.4 y cant ohonynt dros 10 mlynedd yn ôl. Arhosodd y ganran a gymhwysodd 

yn y flwyddyn 2015-16 yn gymharol isel (5.0 y cant) o’i hystyried ochr yn ochr â throsiant y 

rheolwyr ar y Gofrestr (14.7 y cant). 

4.5 Cyflogaeth 

Tabl 8: Math gwaith rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr ar 1 Chwefror 2015 a 2016 

 2015 2016 

Math o Waith 
Nifer y 

rheolwyr 
Canran y 
rheolwyr 

Nifer y 
rheolwyr 

Canran y 
rheolwyr 

Cyflogir ym maes gofal cymdeithasol 486 81.1% 486 78.6% 

Hunangyflogedig ym maes gofal 
cymdeithasol 

103 17.2% 107 17.3% 

Nid yw’n gweithio ym maes gofal 
cartref ar hyn o bryd 

4 0.7% 22 3.6% 

Cyflogir ym maes gofal cymdeithasol 
gan asiantaeth 

6 1.0% 3 0.5% 

Cyfanswm 599 100.0% 618 100.0% 

 

O’r 618 o reolwyr ar y Gofrestr, nid oedd gan 22 swydd bresennol ym maes gofal cartref neu 
nid oedd eu swydd bresennol yn hysbys. O’r rheolwyr cyflogedig, roedd yn hysbys fod gan 
naw rheolwr cyflogedig ail swydd yn rheoli gwasanaeth gofal cartref cofrestredig. Mae’r 
dadansoddiad canlynol o gyflogaeth yn cynnwys y naw ail swydd (cyfanswm 605).  
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Tabl 9: Nifer a chanran rolau rheolwr mewn gofal cartref ar y Gofrestr ar 1 Chwefror 

2014, 2015, 2016, yn ôl sector  

  2014 2015 2016 

Sector 
Nifer y 

rheolwyr 
Canran y 
rheolwyr 

Nifer y 
rheolwyr 

Canran y 
rheolwyr 

Nifer y 
rheolwyr 

Canran y 
rheolwyr 

Preifat 310 60.3% 374 62.0% 377 62.3% 

Trydydd Sector 98 19.1% 129 21.4% 139 23.0% 

Awdurdod Lleol 
– 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

102 19.8% 98 16.3% 86 14.2% 

Iechyd 0 0.0% 0 0.0% 2 0.3% 

Addysg AB/AU 2 0.4% 1 0.2% 1 0.2% 

Awdurdod Lleol 
– Arall  

2 0.4% 1 0.2% 0 0.0% 

Cyfanswm 514 100.0% 603 100.0% 605 100.0% 
 

Parhaodd y sector preifat i fod yn gyflogwr mwyaf cyffredin y rheolwyr, ac roedd 62.3 y cant ohonynt 

yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig yn y sector hwn, heb ryw lawer o newid er 2015 (62 y cant). 

Roedd y ganran a gyflogir yn y trydydd sector wedi codi i 23 y cant (139), o 21 y cant yn 2015, tra 

oedd y rheiny a gyflogir yn y sector cyhoeddus wedi gostwng bob blwyddyn ers i gofrestr fod yn 

orfodol. 

Tabl 10: Teitlau swydd rheolwyr ar y Gofrestr ar 1 Chwefror 2015 a 2016 

Teitl y Swydd 2015 2016 

Rheolwr / Rheolwr gofal / Rheolwr cofrestredig 308 327 

Rheolwr ardal, rhanbarthol neu Gymru 45 42 

Cyfarwyddwr / Rheolwr Gyfarwyddwr / Pennaeth neu Gyfarwyddwr 
Gofal neu Weithrediadau / Prif Swyddog 34 42 

Rheolwr a pherchennog 22 32 

Arweinydd tîm, rheolwr neu gydlynydd 31 29 

Rheolwr Cangen 24 27 

Rheolwr arall 13 21 

Cynorthwyydd neu ddirprwy reolwr 20 17 

Perchennog / Darparwr / Unigolyn Cyfrifol 14 12 

Rheolwr neu gydlynydd gofal a chymorth 31 10 

Cydlynydd, rheolwr neu gyfarwyddwr cymunedol 10 8 

Rheolwr ail-alluogi   9 8 

Rheolwr dros dro 4 6 

Rheolwr contractau 8 5 

Rheolwr ac unigolyn cyfrifol 3 5 

Rheolwr a chyfarwyddwr 15 4 

Arweinydd ymarfer 4 4 

Rheolwr, arweinydd neu gydlynydd prosiect 4 4 

Metron 1 1 

Nyrs 1 1 

Gweithiwr gofal 2 0 

Cyfanswm 603 605 
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Er mai rheolwr gwasanaeth oedd 398 o 605 teitlau swydd, mae’r amrywiaeth yn nheitlau 

swyddi yn amlwg o’r tabl ac yn ei gwneud yn anodd cadarnhau pa un o’r teitlau swyddi eraill 

oedd yn cynnwys cyfrifoldeb am reoli safonau ac arferion gwasanaeth. Roedd nifer y 

gweithwyr hunangyflogedig wedi codi i 107 o 72 yn 2015. O’r rhain, roedd 10 yn berchnogion 

neu’n ddarparwyr, roedd saith yn gyfarwyddwyr, roedd 90 yn rheolwr a 

pherchennog/cyfarwyddwr. 

Tabl 11: Grwpiau yr oedd rheolwyr gofal cartref yn gweithio gyda nhw 

Categori Unigol 
Tai â Chymorth 

Yr holl reolwyr 
gofal cartref eraill 

Cyfanswm 

Anabledd dysgu 
8 69 77 

Iechyd meddwl 
7 13 20 

Arall 
1 13 14 

Plant a theulu 
0 7 7 

Anabledd corfforol 
1 3 4 

Cyfanswm 17 105 122 

Cyfuniadau o gategorïau 
Tai â Chymorth 

Yr holl reolwyr 
gofal cartref eraill 

Cyfanswm 

Pobl hŷn (yn cynnwys anabledd 
dysgu, iechyd meddwl, 
anabledd corfforol) 

6 204 210 

Oedolion a phobl hŷn (yn 
cynnwys anabledd dysgu, 
iechyd meddwl, anabledd 
corfforol) 6 132 138 

Oedolion (yn cynnwys anabledd 
dysgu, iechyd meddwl, 
anabledd corfforol) 

9 64 73 

Plant, oedolion a phobl hŷn 

0 49 49 

Plant (yn cynnwys anableddau 
dysgu, anableddau corfforol, 
iechyd meddwl) 

0 13 13 

Cyfanswm 21 462 483 

Cyfanswm y rheolwyr 38 567 605 

 

Gofynnir i gofrestreion ddatgan gyda pha grwpiau o unigolion y maent yn gweithio mewn 

perthynas â phob rôl rheolwr ble cânt eu cyflogi. Mae’r rhan fwyaf o reolwyr yn nodi mwy nag 

un grŵp. Pobl hŷn oedd y grŵp mwyaf. Dywedodd llai nag 12 y cant eu bod yn gweithio gyda 

phlant. 
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O’r rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr, roedd 38 yn gweithio i wasanaeth tai â chymorth gydag 

ystod o unigolion sy’n oedolion.  

Ffigur 3: Nifer y rheolwyr sydd wedi’u cofrestru ym mhob awdurdod unedol yng 

Nghymru  
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Tabl 12: Awdurdodau unedol yng Nghymru lle roedd gwasanaethau a rheolwyr wedi’u 

cofrestru (mae’n cynnwys naw lle roedd gan reolwr ddwy swydd mewn gwasanaethau 

cofrestredig ar wahân fel rheolwr) 

Awdurdod Unedol 

Gwasanaethau 
wedi’u 

cofrestru ag 
AGGCC 

(Asiantaeth) 

Gwasanaethau 
wedi’u 

cofrestru ag 
AGGCC (Tai â 

Chymorth) 

Cyfanswm y 
gwasanaethau 

wedi’u 
cofrestru ag 

AGGCC 

Nifer y 
rheolwyr 

Blaenau Gwent 9 4 13 15 

Pen-y-bont ar Ogwr 21 0 21 28 

Caerffili 19 3 22 30 

Caerdydd 49 1 50 61 

Sir Gaerfyrddin 18 2 20 30 

Ceredigion 14 0 14 15 

Conwy 20 0 20 35 

Sir Ddinbych 22 0 22 31 

Sir y Fflint 24 0 24 35 

Gwynedd 16 0 16 31 

Ynys Môn 2 1 3 7 

Merthyr Tudful 5 0 5 3 

Sir Fynwy 17 0 17 21 

Castell-nedd Port 
Talbot 13 1 14 15 

Casnewydd 12 0 12 23 

Sir Benfro 24 0 24 30 

Powys 11 3 14 27 

Rhondda Cynon Taf 18 4 22 32 

Abertawe 33 4 37 60 

Torfaen 21 1 22 27 

Bro Morgannwg 17 0 17 22 

Wrecsam 23 0 23 22 

Y tu allan i Gymru 1 0 1 5 

Cyfanswm 409 24 433 605 

 

Er bod nifer y gwasanaethau cofrestredig wedi cynyddu 24, o 409 yn 2015 i 433 yn 2016, roedd 

16 gwasanaeth yn segur neu wrthi’n cau ym mis Chwefror 2016. Felly, nid oedd nifer y 

gwasanaethau cofrestredig wedi tyfu’n sylweddol. Nifer fach o wasanaethau tai â chymorth 

oedd wedi’u cofrestru o gymharu â nifer y gwasanaethau gofal cartref. 
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4.6 Symud rhwng swyddi 

Tabl 13: Nifer y rheolwyr gofal cartref a oedd wedi bod yn eu swydd rheolwr bresennol 

ar 1 Chwefror 2014, 2015 a 2016 

 2014 2015 2016 

Blynyddoedd 
yn y swydd 
bresennol 

 
Nifer y 

rheolwyr 
 

Canran 

 
Nifer y 

rheolwyr 
 

Canran 

 
Nifer y 

rheolwyr 
 

Canran 

Mwy na 10 
mlynedd 

139 27.0% 168 27.9% 169 27.9% 

9 - 10 mlynedd 17 3.3% 28 4.6% 32 5.3% 

8 - 9 mlynedd 33 6.4% 41 6.8% 21 3.5% 

7 - 8 mlynedd 34 6.6% 29 4.8% 24 4.0% 

6 - 7 mlynedd 28 5.4% 28 4.6% 30 5.0% 

5 - 6 mlynedd 33 6.4% 32 5.3% 36 6.0% 

4 - 5 mlynedd 34 6.6% 41 6.8% 29 4.8% 

3 - 4 blynedd 42 8.2% 44 7.3% 43 7.1% 

2 - 3 blynedd 52 10.1% 51 8.5% 60 9.9% 

1 - 2 flynedd 50 9.7% 66 10.9% 84 13.9% 

0 - 1 blynedd 52 10.1% 75 12.4% 77 12.7% 

Cyfanswm 514 100.0% 603 100.0% 605 100.0% 

 

Er bod 26.6 y cant wedi newid swydd o fewn y sector yn y ddwy flynedd ddiwethaf, roedd canran 

debyg (27.9 y cant) wedi bod yn eu swydd bresennol dros 10 mlynedd. Gallai’r amrywiad hwn yn 

hyd y gwasanaeth, yn ogystal â hyd y cyfnod ers i reolwyr gymhwyso, effeithio ar y modd y gall 

newidiadau mewn arferion gweithio, fel sy’n ofynnol gan y ddeddfwriaeth ddiweddar, Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), gael eu rhoi ar waith yn y ffordd fwyaf effeithiol.   

4.7 Amrywiaeth 

Tabl 14: Amrywiaeth ethnig rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr 

Ethnigrwydd Nifer y rheolwyr Canran 

Gwyn, Gwyn Prydeinig, Gwyn Cymreig, 
Gwyn Gwyddelig 514 97.2% 

Unrhyw gefndir Gwyn arall, nodwch 6 1.1% 

Arall <5 0.4% 

Indiaidd <5 0.4% 

Gwyn Cymysg a Du Affricanaidd <5 0.4% 

Asiaidd neu Asiaidd Pacistanaidd Prydeinig  <5 0.2% 

Du neu Affricanaidd Du Prydeinig <5 0.2% 

Gwyn Cymysg a Du Caribïaidd <5 0.2% 

Cyfanswm yn gwneud datganiad 529 100% 
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O’r 85.6 y cant o reolwyr wnaeth ddatgan eu hethnigrwydd, disgrifiodd 97.2 y cant eu hunain 

fel Gwyn.  Bu cynnydd o 0.2 y cant mewn mathau eraill o ethnigrwydd er 2015.  

 

Tabl 15: Wedi datgan anabledd rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr 

 2015 2016 

Wedi datgan 
anabledd 

Nifer y 
rheolwyr 

Canran y 
rheolwyr 

Nifer y 
rheolwyr 

Canran y 
rheolwyr 

Nac oes 
508 98.6% 535 99.3% 

Oes 
7 1.4% 4 0.7% 

Cyfanswm sy’n 
gwneud datganiad 515 100% 539 100% 

 

O’r 87.2 y cant o reolwyr a ddarparodd ddata ar anabledd, bu gostyngiad bach yn y nifer sy’n 

datgan bod ganddynt anabledd. 

 

Tabl 16: Gallu yn y Gymraeg rheolwyr gofal cartref ar y Gofrestr yn 2014, 2015 a 2016 

 2015 2016 

Gallu yn y 
Gymraeg 

Nifer y 
rheolwyr 

Canran y 
rheolwyr 

Nifer y 
rheolwyr 

Canran y 
rheolwyr 

Rhugl 47 9.0% 47 8.7% 

Ychydig o 
Gymraeg 

121 23.2% 133 24.5% 

Dim Cymraeg 354 67.8% 362 66.8% 

Cyfanswm sy’n 
gwneud 

datganiad 
522 100% 542 100% 

  

O’r 87.7 y cant o reolwyr a ddarparodd ddata ar eu gallu yn y Gymraeg, fe wnaeth dau o bob 

tri ddatgan nad oedd ganddynt unrhyw Gymraeg. Cynyddodd y ganran a wnaeth datgan bod 

ganddynt ychydig o Gymraeg neu’n rhugl 0.3 y cant er 2015 i 33.2 y cant.  

Mae pob rheolwr ar y Gofrestr wedi cadarnhau trwy’r prosesau cofrestru ac adnewyddu y 

byddant yn cadw at God Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol y Cyngor Gofal sy’n 

hyrwyddo ymwybyddiaeth o amrywiaeth a defnydd o’r Gymraeg mewn gofal cymdeithasol.  
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