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Ystafell Cynhadledd C&D – Ty Hywel 

Enw   Sefydliad   Llofnod 

Adrian Roper  Cartrefi Cymru Co‐operative   

Angela West  HEFCW   

Anne Evans  ColegauCymru   

Catherine  Smith  Grŵp Llandrillo Menai   

Chris Jones  HEIW   

Claire King  Coleg Cambria   

David Hagendyk  LWI   

Gemma Charnock  Grŵp Colegau NPTC    

Geraint  Jones  Grŵp Colegau NPTC    

Grant Santos  Educ8 Limited   

Ian Jones      

Emil Evans  Coleg Caerdydd a’r Fro    

Joanne Thomas  Y Coleg Merthyr Tydfil    

John Nash   TSW   

Jonathan Morgan   Coleg y Cymoedd   

John O’Shea  Y Coleg Merthyr Tydfil    

Karen Phillips  Coleg y Cymoedd   

Kate Crabtree  Cymwysterau Cymru    

Kelly Sherwood  Grŵp Colegau NPTC    

Lesley Fudge  Coleg Sir Benfro    

Lucy Breckon  Coleg Sir Benfro    

Malcom Williams  Gofal Cymdeithasol Cymru    

Mark  Jones  Coleg Gwyr Abertawe    

Mark Dacey  Grŵp Colegau NPTC    

Meri Huws  Comisiynydd y Gymraeg   

Nicola Meek  The College Merthyr Tydfil   

Nigel Downes  Royal College of Nursing Wales   

Paul Flanagan   Grŵp Llandrillo Menai   

Phil Boshier   Cynulliad Cymru    

Sabine  Shadowing with ColegauCymru   

Sandra Taylor  Coleg Gwent    
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Simon Brown  Estyn   

Stephen Griffiths 
Workforce, Education & 
Development Services, NWSSP 

 

Sue Evans  Gofal Cymdeithasol Cymru    

Viv Buckley  Coleg Pen y Bont    

Jane Jones     

Sharon Davies     

Ceri Tracey     

Hywel White  City & Guilds   

Suzi Gray  City & Guilds   

Liz Harding     

Jonathan Martin     

Jim Hehir     

Huw Irranca Davies 
AM 

 
 

Darren Millar AM     

Llyr Gruffydd AM     

 

Kate Crabtree, Cymwysterau Cymru: Siaradodd Kate am sut roedd yr adolygiad o'r sector 
yn gweithio. Dewiswyd cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gyntaf gan fod iechyd 
yn fater sydd wedi'i ddatganoli, yn gyflogwr enfawr yng Nghymru ac yn cyfrif am ran fawr o 
ddarpariaeth yn y sector AB. Canfuwyd bod yr ystod enfawr o gymwysterau yn yr ardal hon 
yn ddryslyd ac roedd diffyg cysondeb. Enillodd City & Guilds a CBAC gynnig consortiwm ac 
maent yn cynhyrchu cyfres o gymwysterau pwrpasol ar gyfer Cymru - bydd y rhain yn mynd 
yn fyw ym mis Medi 2019 

Chris Jones, AaGIC (Addysg a Gwella Iechyd Cymru) Y dyhead yw bod yn un o'r 
galluogwyr gwych. Un o'r prif heriau yw deall y millennial gan y byddant yn gweithio am 50+ 
blynyddoedd ac yna 10-15 mlynedd arall o weithio'n bosib i gefnogi rhywun arall. Mae angen 
cymryd risgiau a bod yn arloesol, yn ogystal ag wynebu'r her o gynhyrchu gweithlu sy’n cael 
ei ddeall mewn mannau eraill yn y DU. 

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg: Mae yna neges glir bod angen gweithlu dwyieithog 
gwell arnom yng Nghymru. Mae'r safonau Cymraeg yn golygu bod angen mwy o weithwyr 
dwyieithog arnom. Dylai pawb gael blas o'r cynnig iaith Gymraeg - gallwn ni wneud hyn trwy 
roi sgiliau iaith Gymraeg fel rhan o'r cynnig addysg. Mae angen ymgorffori Cymraeg yn yr 
holl ddarpariaeth addysg. 

Stephen Griffiths, GIG: Mae yna lawer o yrfaoedd o fewn y GIG, nid yw pob un ohonynt yn 
gofyn am lwybrau addysg uwch. Mae angen i'r GIG edrych yn fwy agos i ba gyfleoedd sydd 
ar gael i ddysgwyr AB. Dywedodd Stephen y byddai'n hoffi gweld addysg a ddarperir mewn 
lleoliad AB, gan gynnwys sgiliau lefel uwch. Trafodwyd yr angen am weithlu dwyieithog eto. 
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Mark Jones, Coleg Gŵyr Abertawe: Croesawodd yr adolygiad gan Gymwysterau Cymru 
gan fod llawer o newid yn digwydd yn y sector AB. Mae pymtheg y cant o ddysgwyr o Goleg 
Gŵyr ar lwybrau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Dywedodd fod yna waith i'w wneud o hyd i 
ddarpariaeth 14-16 - mae angen i lwybrau fod yn glir. 

Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol: Rhoddodd y Gweinidog lawer o 
gwestiynau i'r gynulleidfa. Mae pobl yn byw'n hirach felly sut ydyn ni'n cwrdd â'u 
hanghenion? Sut ydym ni'n gwneud y sector yn gynaliadwy? Ai Cymru yw'r lle i arbrofi gyda 
lefi gofal cymdeithasol? Sut ydyn ni'n mynd i'r afael â materion gweithlu a gwneud y 
proffesiwn iechyd a gofal cymdeithasol un gydol oes? Sut allwn ni ddenu'r genhedlaeth hŷn 
sydd â mwy o brofiad / heriau bywyd? Mae gan bobl sydd â phrofiadau anhraddodiadol 
lawer i'w gynnig. Mae'n bwysig gwella sgiliau'r genhedlaeth hŷn sy'n dod i'r maes gwaith 
hwn yn ddiweddarach mewn bywyd. Rhaid i'r Llywodraeth ddarparu cyflog byw a gwella 
amodau'r gweithlu 

 


