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Gweithiwr Cymdeithasol 
(Oedolion)

Byddwch yn helpu unigolion, teuluoedd, 
grwpiau a chymunedau. Byddwch yn helpu 
pobl i adnabod eu cryfderau, datblygu eu 
sgiliau a datrys unrhyw broblemau neu 
heriau y maen nhw’n eu hwynebu.  

Cymwysterau: Gradd 
Lleoliad: Swyddfa ac ymweld â phobl 

Cyflog: £ £ ££ £ £

Rheolwr Tîm Gweithwyr 
Cymdeithasol (Oedolion)

Byddwch yn gyfrifol am reoli tîm gwaith 
cymdeithasol o ddydd i ddydd. Byddwch 
yn rheoli cyllidebau ac adnoddau, ac yn 
gweithio gyda sefydliadau. 

Cymwysterau: Gradd
Lleoliad: Swyddfa ac ymweld â phobl 

Cyflog: £ £ ££ £ £

Nyrs Cartref Gofal i Oedolion

Byddwch yn gweithio mewn cartref gofal 
gyda gweithwyr proffesiynol gofal eraill ac
yn canolbwyntio ar gyflyrau iechyd pobl i 
gefnogi eu lles.

Cymwysterau: Gradd
Lleoliad: Cartref gofal

Cyflog: £ £ ££ £ £

Gweithiwr Cartref Gofal

Byddwch yn darparu gofal a chymorth i 
bobl sy’n byw yn y cartref gofal, gan helpu’r 
preswylwyr i gynnal eu hannibyniaeth a byw 
eu bywyd i’r eithaf.

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Cartref Gofal

Cyflog: £ £ ££ £ £
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Gweithiwr Gofal Cartref

Yng nghartref yr unigolyn, byddwch yn 
gweithio gyda nhw a’u teulu. Byddwch yn 
eu cefnogi gyda’u hanghenion corfforol, 
cymdeithasol, emosiynol a diwylliannol.

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Cartrefi pobl 

Cyflog: £ £ ££ £ £

Cydgysylltydd 
Gweithgareddau Cartref Gofal 

Byddwch yn creu rhaglen o weithgareddau 
hwyliog, difyr a chreadigol ar gyfer 
preswylwyr, fel sesiynau cerddorol, 
ymarfer corff a sesiynau artistig.

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Cartref gofal

Cyflog: £ £ ££ £ £

Uwch Weithiwr Cartref Gofal 

Byddwch yn darparu gofal a chymorth i 
bobl sy’n byw mewn cartref gofal, gan helpu 
preswylwyr i gynnal eu hannibyniaeth a 
byw eu bywydau i’r eithaf. Byddwch hefyd 
yn cefnogi rheolwyr gyda thasgau o ddydd i 
ddydd.

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Cartref gofal

Cyflog: £ £ ££ £ £

Rheolwr Cartref Gofal  

Byddwch yn sicrhau bod y cartref yn cael 
ei gynnal er budd a lles y bobl sy’n byw 
yno. Byddwch yn darparu arweinyddiaeth, 
arweiniad a chymorth i aelodau staff hefyd. 

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Cartref gofal

Cyflog: £ £ ££ £ £
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Uwch Weithiwr Gofal Cartref 

Yng nghartref yr unigolyn, byddwch yn 
gweithio gyda nhw a’u teulu. Byddwch yn 
eu cefnogi gyda’u hanghenion corfforol, 
cymdeithasol, emosiynol a diwylliannol. 
Byddwch hefyd yn cefnogi rheolwyr gyda 
thasgau o ddydd i ddydd.

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Cartrefi pobl 

Cyflog: £ £ ££ £ £

Cydgysylltydd Gofal Cartref 

Byddwch yn bwynt cyfathrebu canolog 
rhwng unigolion sy’n cael mynediad at 
gymorth, staff, rheolwyr a gweithwyr 
proffesiynol eraill. Byddwch yn cynllunio a 
rheoli rotas staff. 

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Cartrefi pobl a’r swyddfa

Cyflog: £ £ ££ £ £

Dirprwy Reolwr Gofal Cartref 

Byddwch yn cynorthwyo’r rheolwr ac yn 
darparu arweinyddiaeth i aelodau staff. 
Byddwch yn cynorthwyo pobl i ddiwallu 
eu hanghenion corfforol, cymdeithasol, 
emosiynol a diwylliannol. 

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Cartrefi pobl a’r swyddfa 

Cyflog: £ £ ££ £ £

Dirprwy Reolwr Cartref Gofal  

Byddwch yn cynorthwyo’r rheolwr i sicrhau 
bod y cartref yn cael ei gynnal yn effeithiol. 
Byddwch yn darparu arweinyddiaeth, 
arweiniad a chymorth i aelodau staff hefyd.

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Cartref gofal

Cyflog: £ £ ££ £ £
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Rheolwr Gofal Cartref 

Rydych yn gyfrifol am gynnal y gwasanaeth 
yn effeithiol. Byddwch yn sicrhau bod 
staff yn cael yr hyfforddiant, y cymorth a’r 
oruchwyliaeth sydd eu hangen arnyn nhw 
fel y gallant gyflawni eu swyddi.

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Cartrefi pobl a’r swyddfa 

Cyflog: £ £ ££ £ £

Gwarchodwr Plant

Byddwch yn darparu gofal plant ar gyfer 
plant 12 oed ac iau, yn eich cartref eich hun. 
Byddwch yn hunangyflogedig ac yn gyfrifol 
am gynnal eich busnes eich hun.

Cymwysterau: Yn ofynnol cyn cofrestru
Lleoliad: Eich cartref 

Cyflog: £ £ ££ £ £

Rheolwr Gwasanaethau 
Maethu

Byddwch yn arwain tîm sy’n recriwtio 
a chefnogi gofalwyr maeth, i ddarparu 
amgylcheddau cartref sefydlog ar gyfer 
plant a phobl ifanc sy’n byw i ffwrdd o’u 
cartref teuluol.  

Cymwysterau: Yn ofynnol cyn cyflogaeth
Lleoliad: Swyddfa

Cyflog: £ £ ££ £ £
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Gofalwr Maeth

Byddwch yn darparu cartref sefydlog i’r 
plentyn neu’r person ifanc yn eich gofal. 
Byddwch yn cefnogi eu hanghenion addysg, 
corfforol, meddyliol a chymdeithasol, a 
byddwch yn cynnig gofal a chymorth 
emosiynol ac ymarferol. 

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Eich cartref 

Cyflog: £ £ ££ £ £

Gweithiwr Gofal
Preswyl i Blant 

Byddwch yn cefnogi plant a phobl ifanc, gan 
roi sefydlogrwydd, diogelwch a gofal iddyn 
nhw. Byddwch yn cynorthwyo gydag addysg 
plant ac yn datblygu eu hannibyniaeth.

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Cartref preswyl i blant 

Cyflog: £ £ ££ £ £

Rheolwr Gofal Preswyl i Blant 

Byddwch yn darparu cartref diogel a sefydlog 
er mwyn helpu’r plant a’r bobl ifanc i ffynnu. 
Byddwch yn darparu arweinyddiaeth, 
arweiniad a chymorth i aelodau staff.  

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Cartref preswyl i blant 

Cyflog: £ £ ££ £ £

Gofal Cartref (Plant)

Byddwch yn darparu gofal a chymorth i blant 
a phobl ifanc yn eu cartrefi eu hunain, gan 
weithio gyda nhw i’w helpu i wneud y pethau 
sy’n bwysig iddyn nhw.   

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd
Lleoliad: Cartrefi pobl

Cyflog: £ £ ££ £ £
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Ymarferydd Cynorthwyol 
Meithrinfa Ddydd a Crèche 

Byddwch yn gweithio dan oruchwyliaeth 
gan ddarparu gofal ar gyfer plant. Byddwch 
yn helpu i greu amgylchedd diogel, 
croesawgar a chynhwysol ar gyfer plant.

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Meithrinfa / crèche

Cyflog: £ £ ££ £ £

Ymarferydd Meithrinfa 
Ddydd a Crèche

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm ac yn 
helpu i greu amgylchedd diogel, croesawgar 
a chynhwysol ar gyfer plant, er mwyn cefnogi 
eu gofal, eu chwarae, eu dysgu a’u datblygiad.  

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Meithrinfa / crèche

Cyflog: £ £ ££ £ £

Nani

Byddwch yn gofalu am blant yng nghartref 
y teulu, ar sail byw i mewn neu fyw oddi 
yno. Byddwch yn cefnogi chwarae, dysgu 
a datblygiad plant drwy weithgareddau a 
phrofiadau.

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd 
Lleoliad: Cartref y plentyn

Cyflog: £ £ ££ £ £

Ymarferydd Sesiynau
Cylch Chwarae

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm, ac yn 
helpu i greu amgylchedd diogel, croesawgar 
a chynhwysol ar gyfer plant rhwng 2-3 
blwydd oed. Byddwch yn cefnogi eu gofal, 
eu chwarae, eu dysgu a’u datblygiad.  

Cymwysterau: Yn ofynnol cyn cyflogaeth 
Lleoliad: Meithrinfa

Cyflog: £ £ ££ £ £
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Rheolwr Gofal Dydd
Sesiynau Cylch Chwarae 

Byddwch yn gyfrifol am gynnal y cylch 
chwarae, gan greu amgylchedd diogel ar gyfer 
plant rhwng 2-3 blwydd oed. Byddwch yn 
darparu arweiniad, goruchwyliaeth a chymorth 
i aelodau staff. 

Cymwysterau: Yn ofynnol cyn cyflogaeth 
Lleoliad: Meithrinfa

Cyflog: £ £ ££ £ £

Gweithiwr Cymdeithasol 
(Plant)

Byddwch yn helpu unigolion, teuluoedd, 
grwpiau a chymunedau. Byddwch yn helpu 
pobl i adnabod eu cryfderau, i ddatblygu eu 
sgiliau ac i ddatrys unrhyw broblemau neu 
heriau y maen nhw’n eu hwynebu.  

Cymwysterau: Gradd 
Lleoliad: Swyddfa ac ymweld â theuluoedd

Cyflog: £ £ ££ £ £

Gweithiwr Chwarae

Byddwch yn gofalu am blant 3-14 oed 
y tu allan i oriau ysgol. Byddwch yn eu 
cefnogi i archwilio, datblygu a ffynnu mewn 
amgylchedd chwarae.

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd
Lleoliad: Clybiau allan o ysgol

Cyflog: £ £ ££ £ £

Uwch Weithiwr Chwarae

Byddwch yn gofalu am blant 3-14 oed y 
tu allan i oriau ysgol. Byddwch yn rheoli 
cyllidebau ac yn darparu arweinyddiaeth, 
arweiniad a chymorth i aelodau staff.

Cymwysterau: Cymhwyso yn y swydd
Lleoliad: Clybiau allan o ysgol

Cyflog: £ £ ££ £ £



GWYBODAETH

Rydym wedi cael gafael ar yr holl gwybodaeth 
o wefan Gofalwn.cymru. 

• Y ‘Cymwysterau’ yw isafswm y cyfnod 
hyfforddi sy’n ofynnol er mwyn cael 
mynediad i’r rôl. 

• Mae ‘Lleoliad’ yn golygu lle byddai disgwyl 
i chi weithio yn y rôl dan sylw. 

• Mae ‘Cyflog’ wedi’i raddio at ddibenion 
gemau a chaiff ei gynrychioli gan 
symbolau: £

Mae’r cardiau gyrfa wedi cael eu creu mewn 
dau liw; un yn cynrychioli gweithio gyda 
phlant ac un yn cynrychioli gweithio gydag 
oedolion.

Am ragor o wybodaeth ac i gael mwy o 
ddewisiadau gyrfa ewch i Gofalwn.cymru

DYSGU PELLACH

Ystyriwch y cwestiynau canlynol:
1. A oedd unrhyw wybodaeth am y rolau yn 

peri syndod i chi a pham?
2. Yn eich barn chi, pa rolau sydd â mwy o alw 

amdanyn nhw a pham?
3. Dewiswch unrhyw gerdyn a gofynnwch: yn 

eich barn chi pa werthoedd a sgiliau y mae 
unigolyn yn y rôl hon eu hangen?

4. Meddyliwch am eich hoff pwnc ysgol/
astudio, yn eich barn chi pa rolau fyddai’n 
defnyddio’r pwnc hwn fel rhan o’r swydd o 
ddydd i ddydd?

5. Ydy’r cardiau gyrfa hyn wedi’ch ysbrydoli i 
ystyried gyrfa yn y maes gofal?

6. Pa rolau ydych chi’n credu fyddai’n rhoi’r 
boddhad mwyaf i chi, a pham?

7. Os oes gennych ddiddordeb gweithio yn y 
maes gofal, beth yw eich camau nesaf? 

Am ragor o wybodaeth ac i gael mwy o 
ddewisiadau gyrfa ewch i Gofalwn.cymru

DYSGU PELLACH

Rydym yn argymell eich bod yn annog trafodaeth ar y 
canlynol er mwyn ehangu dysgu ac ymwybyddiaeth:

• Mae tua 1 o bob 17 o oedolion yng Nghymru yn 
gweithio yn y maes gofal cymdeithasol neu’r maes 
blynyddoedd cynnar a gofal plant, sef tua 113,000 o 
bobl. Mae tua 90,000 o bobl yn gweithio yn y maes 
gofal cymdeithasol, tra bod 23,000 yn gweithio yn y 
maes blynyddoedd cynnar a gofal plant.

• Amcangyfrifir bod angen 20,000 mwy o bobl i weithio 
yn y maes gofal cymdeithasol yn ystod y deng 
mlynedd nesaf. 

• Mae yna 65 o rolau swydd gwahanol ar gael yn 
y maes gofal cymdeithasol o ofal uniongyrchol i 
oruchwylwyr tîm.

• Mae yna 14 o rolau gwahanol ar gael yn y maes 
blynyddoedd cynnar o warchodwyr plant i reolwyr 
meithrinfeydd.   

• Mae yna sawl ffordd o weithio’n hyblyg, felly gall eich 
rôl yn gofalu am bobl eraill gyd-fynd a’ch bywyd eich 
hun a’ch teulu. 

• Os oes gennych agwedd gadarnhaol ac ymrwymiad 
i ofalu am bobl eraill, ar gyfer y rhan fwyaf o rolau, 
gallwch gael unrhyw hyfforddiant a chymwysterau 
angenrheidiol wrth wneud y swydd.

Am ragor o wybodaeth ac i gael mwy o ddewisiadau 
gyrfa ewch i wefan Gofalwn.cymru 

BETH SY’N GWNEUD
GWEITHIWR GOFAL

Dibynadwy

Deallgar

Cadarnhaol
Tosturiol

Meddwl agored

Proffesiynoldeb

Gwydn

Amyneddgar

Gweithiwr tîm

Uniondeb

Pwyllog

Hwyl

Egnïol

Ymroddedig

Caredig

Hawdd mynd atynt

Hyblyg

Brwdfrydig


