
Cyngor
Gweithio Gyda’n Gilydd i ddarparu 
gweithwyr iechyd proffesiynol o safon 
fyd-eang i Gymru
Blaenoriaethau ar gyfer addysg ac ymchwil iechyd 
yng Nghymru 



Cynllunio a chomisiynu
Mae argymhellion yr Adolygiad o 
Fuddsoddi mewn Addysg i Weithwyr 
Iechyd Proffesiynol (HPEI) yng Nghymru 
yn dangos angen am newidiadau mewn 
cynllunio a chomisiynu’r gweithlu er 
mwyn i’r system yng Nghymru fod yn 
addas at y dyfodol. Un o’r argymhellion 
yw sefydlu un corff comisiynu annibynnol 
i fynd i’r afael â chynllunio a datblygu’r 
gweithlu, yn ogystal â chomisiynu addysg 
a hyfforddiant yng Nghymru.

Cred Cyngor y bydd cyflwyno corff o’r 
fath yn sicrhau cydweithio ac ymagwedd 
unedig at y gweithlu ac at gynllunio, 
datblygu a darparu gwasanaethau.

Dylai llywodraeth nesaf Cymru barhau i 
gefnogi argymhellion allweddol adolygiad 
HPEI a’u gyrru yn eu blaen, a fydd yn 
sicrhau system addysg iechyd a fyddai’n 
gwasanaethau cleifion a staff yng 
Nghymru yn well.

Rydym yn galw am:
•	 	Cynnwys	Cyngor yn llawn yn 

natblygiad polisi a strategaeth 
iechyd yn y dyfodol, yn enwedig 
wrth gynllunio cyrff â chylch 
gwaith ar gyfer cynllunio’r 
gweithlu a chomisiynu addysg ar 
lefel genedlaethol a’r Deyrnas 
Unedig.

•	 	Cyflwyno	un	corff	comisiynu	
annibynnol â mandad amlwg am 
gyflwyno cysondeb a chydlyniad 
gwell o ran cynllunio’r gweithlu 
a chomisiynu ar draws y 
proffesiynau iechyd gwahanol.

Gwybodaeth am Cyngor
Cyngor yw’r llais awdurdodol ar ran addysg ac ymchwil 
nyrsio, bydwreigiaeth a phroffesiynau perthynol i 
iechyd (AHP) yng Nghymru. Mae gan y sefydliad safle 
unigryw, gan gynrychioli’r holl adrannau iechyd o 
fewn Addysg Uwch Cymru, ac mae’n cydweithio â GIG 
Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Deoniaid Iechyd 
y Deyrnas Unedig. Dyma ein blaenoriaethau ar gyfer 
addysg ac ymchwil iechyd yng Nghymru.

Mae Cyngor yn cynnwys cynrychiolwyr o 
chwe phrifysgol yng Nghymru, gan hefyd 
ymgysylltu â’r Byrddau Iechyd; y Coleg 
Nyrsio Brenhinol; Llywodraeth Cymru; 
a Gwasanaethau Gweithlu, Addysg a 
Datblygu (WEDS) GIG Cymru.

Mae Cyngor yn rym gwydn ac arloesol 
sy’n ymroddedig i gefnogi GIG cryfach a 
mwy cynaliadwy drwy addysg ac ymchwil 
iechyd. Mae Cyngor yn cydnabod bod 
rhaid datblygu gweithlu a all ddarparu 

gwasanaethau integredig ar draws iechyd 
a gofal cymdeithasol yn y dyfodol er mwyn 
diwallu anghenion cleifion yng Nghymru.

Mae Cyngor yn angerddol am ddarparu 
addysg o safon fyd-eang i weithlu’r GIG 
drwy:

•	 Datblygu	gweithlu’r	dyfodol
•	 Buddsoddi	yn	ein	gweithlu	presennol
•	 Arloesi	ac	ymchwil

Mae Cyngor yn rym gwydn ac 
arloesol sy’n ymroddedig i gefnogi 
GIG cryfach a mwy cynaliadwy 
drwy addysg ac ymchwil iechyd. 

1
DatBlyGu 
Gweithlu’R 
DyfoDol



a’r Adolygiad Diamond. Mae cynnwys 
Cyngor yn yr holl adolygiadau ariannu 
addysg iechyd ac addysg yn ehangach yn 
hollbwysig.

Mae Cyngor yn cydnabod yr heriau sydd i 
ddod i Lywodraeth Cymru er mwyn cysoni 
pwysau ariannu cyhoeddus â’r galw 
cynyddol am weithwyr iechyd proffesiynol. 
Er bod y Llywodraeth yn Lloegr wedi 
dewis newid o grantiau i fenthyciadau, 
gallai effaith bosib diddymu’r system 
fwrsariaethau yng Nghymru gael effaith 
fawr ar nifer o broffesiynau iechyd, gan 
gynnwys darpariaeth lleoliadau gwaith 
clinigol ac atyniad proffesiynau iechyd 
llai sydd fwy agored i niwed. Yn y cyd-
destun hwn, mae Cyngor yn fudd-ddeiliad 
allweddol drwy gefnogi modelau ariannu 
addysg sy’n gynaliadwy a ddatblygwyd 
gan y Llywodraeth ar draws nyrsio, 
bydwreigiaeth a AHP.

 

Caiff 84,000 o bobl eu cyflogi’n 
uniongyrchol gan y GIG yng Nghymru. 
Mae hyrwyddo cyfleoedd dysgu gydol oes 
i staff y GIG, felly, yn ganolog i lwyddiant 
y GIG yng Nghymru yn y dyfodol. Ni ellir 
tybio bod ariannu a datblygiad proffesiynol 
parhaus ac addysg ôl-raddedig gweithwyr 
iechyd proffesiynol yn ddewisol mwyach i 
sefydliadau’r GIG, yn enwedig am y bydd 
buddsoddi yn ein staff yn sicrhau y gall 
Cymru gadw a denu’r gweithwyr iechyd 
proffesiynol gorau.

Mae cyfleoedd datblygu proffesiynol 
hefyd yn hanfodol ar bob lefel y gweithlu 
iechyd a gofal cymdeithasol. Mae Cyngor 
yn cefnogi datblygu llwybrau addysg ar 
gyfer gweithwyr cymorth gofal iechyd, gan 
gynnwys datblygu cyfleoedd i ganiatáu i 
weithwyr cymorth drosi i gofrestru.

I gyflawni’r nodau hyn, rhaid alinio addysg 
ôl-raddedig a datblygu proffesiynol 
parhaus (CPD) i gyfeiriad strategol y GIG 
yng Nghymru, yn enwedig am y bydd 
dyhead am integreiddio gwell rhwng 
iechyd a gofal cymdeithasol yn cynyddu 
darpariaeth gofal mewn lleoliadau 
sylfaenol a chymunedol. Mae newidiadau 
mewn darpariaeth gwasanaethau wedi 
arwain at ddatblygu rolau newydd ar 
draws iechyd a gofal cymdeithasol. Mae 
angen i ni fabwysiadu ymagwedd gydlynol 
at ddatblygiad rolau newydd, a dylid eu 
tanategu gan raglenni addysgol cadarn.

Mae’r holl broffesiynau iechyd yng 
Nghymru wedi croesawu datblygiadau 
mewn ymarfer uwch i gefnogi’r newid 
mewn darpariaeth gwasanaethau, ond 
rhaid i bob sefydliad iechyd a gofal 
cymdeithasol barhau i gefnogi a hyrwyddo 
ymarfer uwch er mwyn i ni ddiwallu 
anghenion cleifion yng Nghymru. Rhaid 
bod ymarfer uwch ar sail tystiolaeth, yn 
canolbwyntio ar ymchwil ac yn hygyrch i 
bob proffesiwn iechyd.

Bydd llwyddiant hefyd yn dibynnu ar 
sicrhau’r cydbwysedd cywir rhwng 
hyblygrwydd lleol a llwybrau gyrfa wedi’u 
strwythuro’n briodol. Yn benodol, rhaid 

Rydym yn galw am:
•	 	Cynnwys	Cyngor mewn 

adolygiadau cyfredol a rhai’r 
dyfodol o ran ariannu addysg 
iechyd ac addysg yn ehangach.

•	 	Cymorth	ar	gyfer	addysg	
ryngbroffesiynol drwy dargedu 
ariannu.

•	 	Canolbwyntio	mwy	ar	gynyddu	
ystod ac ansawdd cyfleoedd dysgu 
trwy ymarfer.

•	 	Cynnal	y	llwybrau	mynediad	
traddodiadol i’n prifysgolion, 
sicrhau mwy o hyblygrwydd o 
fewn rhaglenni addysgol cyfredol 
i gefnogi cyrsiau rhan-amser, 
ehangu mynediad a darpariaeth 
cyn cofrestru ôl-raddedig.

•	 	Cefnogi	system	addysg	wedi’i	
hariannu’n ddigonol ar gyfer 
datblygu a darparu cyfleoedd 
addysg iechyd o safon fyd-eang.

Paratoi ar gyfer anghenion 
iechyd a gofal cymdeithasol 
yn y dyfodol
Mae Law yn Llaw at Iechyd (Llywodraeth 
Cymru, 2012) yn gosod cyfeiriad strategol 
ar gyfer gofal iechyd a chymdeithasol 
integredig yng Nghymru. Gofal integredig 
a ddarperir mewn lleoliad cymunedol sy’n 
tanategu’r strategaeth.

Rhaid bod gan y gweithlu yn y 
dyfodol yr wybodaeth a’r sgiliau i allu 
gweithio mewn cyd-destun o’r fath. 
Mae nifer o ffactorau’n allweddol i 
wireddu gweledigaeth strategol y GIG 
yng Nghymru, gan gynnwys addysg 
ryngbroffesiynol a datblygu cyfleoedd 
lleoliadau gwaith ymarferol. Er mwyn 
cefnogi ymagwedd wirioneddol 
amlddisgyblaethol at addysg, mae angen 
targedu buddsoddi a newid trefniadau 
ariannu traddodiadol.

Recriwtio’r goreuon
Mae dyfodol gofal iechyd yng Nghymru 
yn dibynnu ar ddenu’r bobl gywir i’n 
rhaglenni israddedig.

Yng Nghymru mae’r nifer o geisiadau ar 
draws pob rhaglen israddedig gweithwyr 
iechyd proffesiynol yn uwch na’r nifer o 
leoedd sydd ar gael. Maent yn amrywio 
yn ôl y proffesiwn, fodd bynnag, gan adael 
rhai proffesiynau yn agored i effeithiau 
newidiadau o ran cefnogaeth.

Mae rhai prifysgolion yng Nghymru yn 
denu ymadawyr ysgol ledled y Deyrnas 
Unedig yn bennaf, ond mae eraill yn 
recriwtio’n lleol, a thueddant i fod yn 
fenywod â theulu y mae ganddynt brofiad 
blaenorol o’r farchnad lafur. Mae’r 
ddau yr un mor bwysig i ddatblygiad ein 
gweithlu yn y dyfodol.

ariannu addysg  
cyn-gofrestru
Mae gwaith eisoes ar y gweill yn edrych 
ar ein trefniadau cyfredol ar gyfer ariannu 
addysg e.e. sefydlu panel adolygu HPEI 
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gwella trefniadau ariannu a’u defnyddio’n 
arloesol e.e. rhoi mynediad i bob 
proffesiwn iechyd i rai o’r cyfleoedd ôl-
raddedig sydd ar gael i feddygon yn unig 
ar hyn o bryd.

Rydym yn galw am:
•	 	Cefnogaeth	i	addysg	ôl-raddedig	

a datblygiad proffesiynol 
parhaus i bob gweithiwr iechyd 
proffesiynol, gan roi datblygiad 
staff wrth wraidd y GIG yng 
Nghymru.

•	 	Ffocws	ar	raglenni	datblygiad	
proffesiynol parhaus ac ôl-
raddedig cymunedol a sylfaenol 
i sicrhau bod gan ein gweithlu’r 
sgiliau gofynnol er mwyn diwallu 
anghenion cleifion.

•	 	Cefnogaeth	ar	gyfer	mynediad,	
cynllunio a darpariaeth hyblyg 
o ran rhaglenni ôl-raddedig a 
datblygiad proffesiynol parhaus 
ar draws y proffesiynau iechyd 
yng Nghymru.

•	 	Gwella’r	trefniadau	ariannu	
traddodiadol i sicrhau 
cydraddoldeb ar draws holl 
broffesiynau GIG Cymru.

•	 	Datblygu	llwybrau	a	throsi	i	
addysg gweithwyr cymorth gofal 
iechyd i alluogi i staff sy’n briodol 
gymwysedig gael mynediad at 
raglenni cyn-gofrestru.

Mae ymchwil yn tanategu addysg ac 
yn creu arloesedd a gwybodaeth sy’n 
trawsffurfio ymarfer gofal iechyd. 
Mae ymchwil a arweinir gan nyrsys, 
bydwragedd a AHP yng Nghymru 
wedi cael effaith ar ganlyniadau pobl 
sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol mewn meysydd 
sy’n cynnwys gwella o strôc, rhoi 
gwyddoniaeth ar waith, cyfathrebu a 
heneiddio iach.

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi 
yng ngallu ymchwil academaidd clinigol 
nyrsio, bydwreigiaeth a AHP hefyd, gan 
ddod ag ymchwil yn agosach at ofal 
cleifion; er mwyn cynorthwyo â hyn, 
sefydlwyd Cydweithrediad Cynyddu 
Gwaith Ymchwil Cymru (RCBC) yn 2006. 
Mae’r chwe phrifysgol yng Nghymru a 
gynrychiolir ar Cyngor yn cefnogi RCBC.

I ddiwallu anghenion iechyd newidiol 
poblogaeth Cymru, mae’n amlwg bod 
rhaid cefnogi ymchwil a arweinir gan 
nyrsys, bydwragedd a AHP drwy ariannu 
cynaliadwy a bod angen dod o hyd i ffyrdd 
arloesol o ddiogelu a chynyddu ariannu 
ymchwil ar gyfer y proffesiynau iechyd.

Rydym yn galw am:
•	 	Cefnogaeth,	datblygu	a	diogelu	

pellach ar gyfer ariannu 
ymchwil, sy’n tanategu addysg 
ac arloesi mewn darpariaeth 
gwasanaethau iechyd.

•	 	Archwilio	ffyrdd	arloesol	o	
ddiogelu ariannu ymchwil, megis 
ystyried y model a ddefnyddir yn 
yr Alban, lle’r corff comisiynu 
sy’n gyfrifol am gyllideb ymchwil 
iechyd.

•	 	Parhau	i	ddatblygu	gallu	ymchwil	
academaidd clinigol drwy 
flaenoriaethu cryfhau’r cynllun 
RCBC.
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