
 

 

 

Grŵp Trawsbleidiol ColegauCymru 
Addysg Bellach a Sgiliau’r Dyfodol 

 
Cylch Gorchwyl 
Cefndir 
 
Elusen yw ColegauCymru sy’n cryfhau proffil addysg bellach, addysg 
alwedigaethol, dysgu seiliedig ar waith ac addysg barhaus i oedolion 
ymhlith y rheini sy’n gwneud penderfyniadau. Ein nod yw hyrwyddo 
addysg, hyfforddiant a sgiliau o’r radd flaenaf i bob dysgwr yng 
Nghymru.  
 
Ar sail yr uchelgais hon, rydym yn gweithio gyda phob sefydliad addysg 
bellach yng Nghymru er mwyn gwella cyfleoedd addysgol, rhoi profiad 
cyfoethocach i ddysgwyr a gwella deilliannau a chyflogadwyedd. Rydym 
yn gorff cenedlaethol sy’n cael ei arwain gan ein haelodau, ac fel rhan 
o’n gwaith rydym yn cynrychioli’r 14 coleg a sefydliad addysg bellach 
drwy Gymru. 
 
Nid yw addysg bellach, ac addysg alwedigaethol yn ehangach, bob 
amser yn cael y sylw y mae’n ei haeddu, ond mae’n rhan hollbwysig o’r 
byd addysg a’r economi. Mae colegau addysg bellach wedi’u gwreiddio 
yn eu cymunedau ac mae ganddynt enw da dros ben am ddarparu 
amrywiaeth eang o gyrsiau, o gyrsiau galwedigaethol a phrentisiaethau i 
gyrsiau addysg i oedolion ac addysg uwch.  
 
Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen inni flaenoriaethu addysg a dysgu 
galwedigaethol. 
 

Diben  

Trafod ac archwilio’r cyfleoedd posibl ar gyfer sgiliau yng Nghymru yn y 

dyfodol. 

Hyrwyddo dealltwriaeth ymhlith Aelodau’r Cynulliad a rhanddeiliaid 

perthnasol eraill o’r materion sy’n wynebu addysg bellach a dyfodol 

sgiliau yng Nghymru.  

Rhoi cyngor a chefnogaeth i Aelodau’r Cynulliad ynghylch materion 

pwysig sy’n ymwneud ag addysg bellach.  

Rhoi tystiolaeth ynghylch pwysigrwydd addysg fel rhan hanfodol o’r 

gwaith o greu’r gymdeithas gynhwysol yr ydym oll am ei gweld, gydag 

addysg bellach yn ganolog i hyn.  

 

Aelodau 

John Griffiths AC (Cadeirydd) 
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Llyr Gruffydd AC 

Vikki Howells AC 

Jeremy Miles AC  

Darren Millar AC  

Simon Thomas AC 

Huw Irranca-Davies AC 

Ysgrifenyddiaeth ColegauCymru 

Sharron Lusher, Cadeirydd 

Iestyn Davies  

 

Arsylwyr 

Cynrychiolwyr o golegau addysg bellach  

Llywodraeth Cymru  

Huw Morris  

Andrew Clark 

Rhanddeiliaid ehangach 

 

Amlder y cyfarfodydd 

Bydd y Grŵp trawsbleidiol yn cyfarfod bob tymor (deirgwaith y flwyddyn). 

Dyma’r dyddiadau a’r amseroedd arfaethedig: 

26 Medi 2017 (gyda’r nos) 

30 Ionawr 2018 (gyda’r nos) 

22 Mai 2018 (gyda’r nos) 

 

Y meysydd arfaethedig i’w trafod yng nghyfarfodydd y Grŵp 

Trawsbleidiol 

Y newid ym myd addysg bellach  

Yr economi sylfaenol 

Cyflogadwyedd  

Addysg bellach a’r boblogaeth sy’n heneiddio yng Nghymru 

Cyngor gyrfaoedd 

Addysg bellach a’r bwlch mewn sgiliau Cymraeg  
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Ysgrifenyddiaeth ColegauCymru  

Dyddiad:  23 Mai 2017 

 


