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Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar hyn o bryd yn cynnal rhaglen o
weithgareddau er mwyn helpu i lywio a gwella polisïau ac arferion
arloesi yng Nghymru. 
Mae hon yn rhaglen amserol yn sgil cyhoeddi Strategaeth Arloesi BEIS
ar gyfer y DU, Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar, a
phwysigrwydd cynyddol agenda sy'n seiliedig ar leoedd. Yn Adolygiad
Cynhwysfawr o Wariant Trysorlys EM 2021 gwnaed ymrwymiad cryf i
gynyddu cyllid ymchwil a datblygu (YaD) i £20 biliwn erbyn 2024-25,
cynnydd o 35% o gymharu a'r lefelau ariannu presennol.
Roedd Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar Godi'r Gwastad yn amlinellu'r
uchelgais y byddai cyfran fwy o wariant y llywodraeth ar YaD dros y tair
blynedd nesaf yn cael ei fuddsoddi y tu allan i Dde-ddwyrain Lloegr
Fwyaf yn y DU. Os llwyddir i gyflawni hyn, bydd amryw o filiynau o gyllid
ychwanegol ar gael y tu allan i'r triongl aur, gan gymryd cam mawr tuag
at leihau'r diffyg a nodwyd yn flaenorol yn adroddiad Thomas Forth a
Richard A.L. Jones The Missing 4 Billion: Making R&D work for the whole
UK  i Nesta, 2020. 
Mae'n debygol y bydd Adolygiad Nurse o'r tirlun trefniadol ar gyfer
ymchwil, datblygu ac arloesi hefyd yn ysgogi newidiadau pellach i bolisi
BEIS. 
Ar yr un pryd, mae Llywodraeth Cymru yn adolygu ei pholisïau arloesi
ac ar hyn o bryd yn datblygu strategaeth drawslywodraethol integredig
newydd ar gyfer arloesi. Mae'r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil
(Cymru) yn mynd rhagddo drwy'r Senedd, ac yn cynnig diwygio'r
trefniadau ar gyfer rheoleiddio a chyllido addysg ac ymchwil ôl-16 o dan
Gomisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY) newydd, a fyddai'n
disodli Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). 
Mae Cymru hefyd yn addasu i dirlun ariannu nad yw'n cynnwys arian o
Gronfeydd Strwythurol Ewrop, a oedd yn gwneud cyfraniad sylweddol
tuag at ddatblygu capasiti a photensial cydweithredol ymchwil a
datblygu Cymru. Bydd Rhwydwaith Arloesi Cymru (WIN) yn gweithio i
fanteisio ar amrywiaeth y sefydliadau yng Nghymru, drwy weithgarwch
ar y cyd.

Ym mis Rhagfyr 2021, cynhaliodd y Gymdeithas yr ail mewn cyfres o
drafodaethau bwrdd crwn caeedig a oedd yn ystyried cydweithredu
prifysgolion a chydweithio mewn strategaeth arloesi yng Ngogledd
Iwerddon, yr Alban a Gwlad y Basg. Cynhelir yr holl sesiynau bord gron
o dan Reolau Chatham House, a dyma'r adroddiad ar brif bwyntiau'r ail
digwyddiad, heb briodoli unrhyw sylwadau nac enwi unrhyw un o'r
cyfranwyr. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029974/Budget_AB2021_Web_Accessible.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/The_Missing_4_Billion_Making_RD_work_for_the_whole_UK_v4.pdf
https://llyw.cymru/addysg-drydyddol-ac-ymchwil-cymru
https://llyw.cymru/comisiwn-addysg-drydyddol-ac-ymchwil


 

 

Prifysgolion yn cydweithredu a chydweithio mewn strategaethau arloesi: Gwersi o 

wledydd bach  

 

Yn ail ford gron ein cyfres derbyniwyd siaradwyr 

gwadd o Ogledd Iwerddon, yr Alban a Gwlad y 

Basg. Buont yn myfyrio ar waith a gyflawnir ar y 

cyd â phrifysgolion, rolau prifysgolion wrth 

ysgogi/hyrwyddo/cyflawni prosiectau arloesol yn 

eu cenedl berthnasol, a noddion eraill allweddol 

yn eu hecosystemau arloesi. 

 

Ein hamcan pennaf wrth gynnal y ford gron oedd 

clywed sut y gwneir pethau mewn mannau eraill, 

gyda golwg ar ddefnyddio hynny i lywio'r modd y 

caiff gweithgareddau a strwythurau eu trefnu yng 

Nghymru. Nid y bwriad oedd adnabod 'arferion 

gorau' i'w copïo, ond yn hytrach cael ysbrydoliaeth 

gan eraill ac ystyried a oedd syniadau y gellid eu 

haddasu a'u cymhwyso'n briodol wrth i Gymru 

ddatblygu ei hymagwedd hithau. 

 

 

Mae manylion y cyd-destun o bwys wrth 

ddewis ymagwedd at ymchwil ac arloesi  

Er bod llawer o debygrwydd rhwng agweddau 

penodol ar gydweithio a chydgysylltu mewn 

strategaethau arloesi, mae’r ymagwedd 
gyffredinol at arloesi'n amrywio ym mhob 

cenedl. 

 

Yng Ngogledd Iwerddon, lle ceir dwy brifysgol 

ymchwil-ddwys sy'n ymwneud yn helaeth ag 

ymchwil ac arloesi, mae pwyslais cynyddol wedi 

cael ei roi ar arbenigo mewn cryfderau allweddol 

(meddyginiaeth wedi'i phersonoli, diwydiannau 

creadigol, gweithgynhyrchu uwch fel meysydd â 

blaenoriaeth). Ymddengys fod dull mwy 

cydgysylltiedig wedi'i ddatblygu, yn rhannol 

mewn ymateb i'r syniad y bydd hynny'n creu 

cyfleoedd am gyllid, ac mae hynny wedi peri i 

brifysgolion ddod yn fwy rhagweithiol.  

 

Yn yr Alban, sy’n gartref i nifer sylweddol uwch o 

brifysgolion ymchwil-ddwys, bu ymdrech fawr 

dros ddau ddegawd bron i ddatblygu 

rhwydweithiau ffurfiol i hyrwyddo cydweithio o 

fewn AU (Cyfuno Ymchwil) ac ar draws sectorau, 

fel Research Innovation Scotland (RIS), sy'n 

cydgysylltu ac yn cysylltu'r gweithgareddau 

rhwng prifysgolion, ac yn eu cysylltu â diwydiant 

a'r llywodraeth. Un wers bosib i Gymru yn sgil 

enghraifft RIS yr Alban yw ystyried pwysigrwydd 

cael mecanweithiau parod er mwyn rhwyddhau 

mynediad i ecosystem ymchwil ac arloesi Cymru.  

 

Mae Gwlad y Basg wedi bod yn canolbwyntio ar 

yr ecosystem arloesi drwy strategaeth ranbarthol 

hirdymor ers y 1980au, gyda clystyrau busnes a 

chanolfannau technoleg yn arbennig yn chwarae 

rhannau allweddol. Mae system Gwlad y Basg 

wedi cael ei datblygu mewn modd cyfannol a 

phenodol er mwyn bodloni amcanion a gofynion 

neilltuol y wlad. Yn rhan o hyn, mae sefydliadau 

cenedlaethol newydd wedi cael eu datblygu i 

gyflawni'r agenda ymchwil ac arloesi, fel 

Asiantaeth Datblygu Busnes. Mae'r Asiantaeth 

ym mherchnogaeth Llywodraeth Gwlad y Basg, 

a'i phrif amcanion yw cefnogi a rhoi hwb i 

gwmnïau Gwlad y Basg drwy amrywiaeth eang o 

gronfeydd a gwasanaethau, yn ogystal â denu a 

hyrwyddo buddsoddiad o wledydd tramor yng 

Ngwlad y Basg. 

 

Y prif elfennau tebyg yn yr ecosystem 

ymchwil ac arloesi  

Er bod y cyd-destun yn bwysig er mwyn llywio 

ymagwedd pob un o'r tair gwlad, gellid canfod 

rhai agweddau tebyg yn natur yr ecosystem 

ymchwil ac arloesi ar draws yr holl enghreifftiau. 

Un o'r agweddau hyn oedd y pwyslais ar 

rwydweithiau wedi'u cydgysylltu'n dda, yn 

hytrach na chael un corff/sefydliad trosfwaol yn 

goruchwylio datblygiad a chyflawniad ymchwil ac 

arloesi yn genedlaethol. 

 

Roedd yr Alban yn arbennig yn enghraifft o'rgrid 

cymhleth o rwydweithiau rhyng-gysylltiedig a 

https://www.sfc.ac.uk/research/research-pooling/research-pooling.aspx
https://www.research-innovation-scotland.co.uk/


 

 

oedd yn cysylltu prifysgolion, diwydiant a 

llywodraeth. Ymddengys mai un o gryfderau 

allweddol system rhwydwaith ymchwil ac arloesi 

yr Alban yw’r ffordd y gall rhwydweithiau unigol 
egluro eu cylch gwaith yn glir, sydd yn ei dro yn 

cyfleu'r neges gadarnhaol eu bod yn agored ac 

yn barod i 

gydweithio â rhanddeiliaid posibl. Dywedwyd 

mai'r hyn a oedd yn nodweddu'r ymagwedd yng 

Ngwlad y Basg, lle mae'r fframwaith o 

sefydliadau ymchwil ac arloesi wedi datblygu 

dros bedwar degawd, oedd gwasgaru'r 

arweinyddiaeth yn fwy ar y brig, a thair haen 

ryng-gysylltiedig â sefydliadau a oedd yn 

goruchwylio gweithgareddau penodol (ee, 

hwyluso cydweithredu, cyflawni polisi). 

 

Tebygrwydd arall allweddol sy'n eich taro rhwng 

y tair ecosystem ymchwil ac arloesi, yw'r 

pwyslais llwyr bron ar ddisgyblaethau 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg fel sbardun pwysig 

ar gyfer arloesi oddi mewn i'r sector prifysgolion 

(ee, ceir cronfa ymchwil gyfun ar gyfer 

Gwyddeleg a diwylliant Iwerddon, ond dim 

cronfa o'r fath ar gyfer gwyddorau 

cymdeithasol). Bydd yn rhaid aros i weld a fydd y 

pwyslais ar STEM yn newid wrth i ddadleuon o 

blaid ymagwedd fwy cyfannol, er enghraifft i 

fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, ddod yn fwy 

amlwg. 

 

Yn sicr, mae’r ymagwedd fwy cynhwysol hon yn 
codi cwestiynau ynghylch blaenoriaethu 

cymharol ar gyfer YaD a rôl y dyniaethau, y 

celfyddydau a'r gwyddorau cymdeithasol yn y 

dyfodol mewn strategaeth arloesi newydd i 

Gymru. 

 

Cydweithio rhwng prifysgolion 

Oherwydd y gwahaniaethau rhwng y gwledydd, 

yn enwedig o ran nifer y prifysgolion, roedd 

gwahaniaethau amlwg yn y modd y mae 

prifysgolion yn cydweithio â'i gilydd ym mhob 

gwlad. 

 

Yng Ngogledd Iwerddon, lle roedd y ddwy 

brifysgol yn cyfrannu'n helaeth iawn at ymchwil 

ac arloesi, dywedwyd bod y cydweithio gan 

amlaf yn digwydd ar lefel prifysgol, naill ai oddi 

mewn i Ogledd Iwerddon, rhwng Gogledd 

Iwerddon a gweddill y DU, a rhwng Gogledd 

Iwerddon a gwledydd tramor. Roedd y 

cydweithio hwn yn cael ei ysgogi'n bennaf gan 

unigolion â diddordeb ac arbenigedd mewn 

pynciau cyffredin, a oedd yn awyddus i gyfnewid 

sgiliau, gwybodaeth a gallu. Mae'n werth sôn 

bod cydweithio yng Ngogledd Iwerddon wedi 

bod yn wan, a bod hynny wedi'i adlewyrchu 

mewn ceisiadau o ansawdd gwael am gyllid 

cystadleuol. Fodd bynnag, roedd y cyfle i 

ailystyried a datblygu cais cychwynnol ymhellach 

yn gatalydd i brifysgolion Gogledd Iwerddon 

gynyddu eu hymdrechion i gydweithredu, gan 

gynnwys estyn allan i'w gilydd, yn ogystal â'r 

diwydiant, er mwyn ceisio bod mewn sefyllfa 

well yn y dyfodol.  

 

Yn yr Alban caiff y cydweithio rhwng prifysgolion 

ei hwyluso gan rwydweithiau arbenigol tra 

datblygedig, yn fertigol ac yn llorweddol, ee 

Cyfuno Ymchwil  ar gyfer disgyblaethau penodol 

yn 2004 a sefydlu'r RIS yn 2020. Cafodd 

cynlluniau cyfuno ymchwil eu creu yn rhan o 

ymgais Cyngor Cyllido'r Alban i annog a chefnogi 

ymagwedd gydweithredol at ymchwil mewn 

meysydd ymchwil ac arloesi sy'n dyngedfennol i'r 

Alban, fel Gwyddorau Bywyd. Mae'n cynnwys 

deg cronfa ymchwil sy'n amrywio o ran nifer yr 

aelodau prifysgol. Dywedwyd bod yr holl 

gronfeydd yn datblygu cysylltiadau 

cydweithredol â diwydiant a'r llywodraeth, ond 

bod gan rai rhwydweithiau gysylltiadau arbennig 

o gryf naill ai â diwydiant, y GIG neu'r 

llywodraeth. Roedd y cronfeydd hefyd yn 

ymddangos yn arbennig o werthfawr i 

bartneriaid allanol a allai fanteisio ar ymchwil yr 

Alban gyfan mewn disgyblaeth benodol drwy un 

platfform. Mae'r ail rwydwaith cydweithredol 

traws-brifysgol sy'n pontio'r holl gronfeydd 

ymchwil - RIS, yn bwriadu meithrin y cydweithio 

https://www.sfc.ac.uk/research/research-pooling/research-pooling.aspx


 

 

trawsddisgyblaethol rhwng cronfeydd ymchwil 

a'u cysylltu'n agosach â diwydiant drwy 

rwydwaith penodol fel Interface. 

 

Yn wahanol i Ogledd Iwerddon a’r Alban lle 
mae'r prif ysgogiad i brifysgolion gydweithio yn 

tarddu o bwyslais y DU ar ragoriaeth mewn 

ymchwil a gwyddoniaeth (ee, FfRhY), roedd 

Gwlad y Basg y dangos sut y gallai prifysgolion 

ffitio i'r darlun cenedlaethol ehangach ar gyfer 

hyrwyddo a chyflawni strategaeth arloesi. Yn 

nyluniad y polisi ymchwil ac arloesi tair haen, 

mae cynrychiolwyr uwch y prifysgolion yn 

eistedd ar frig y pyramid drwy gorff cynghorol a 

elwir yn Gyngor Gwyddoniaeth, Technoleg ac 

Arloesi Gwlad y Basg, tra bo'r ymchwilwyr unigol 

yn cydweithredu drwy grwpiau llywio sy'n 

datblygu'r meysydd â blaenoriaeth ar gyfer 

ymchwil ac arloesi ar lawr gwlad.  

 

Rôl prifysgolion mewn strategaethau 

arloesi cenedlaethol.  

O ran y rhan y mae prifysgolion yn ei chwarae 

mewn strategaethau arloesi cenedlaethol, 

gwelwyd elfennau tebyg rhwng y tair gwlad, y 

bennaf o ran darpariaeth drwy gyflenwi sgiliau. 

Er enghraifft, mae Gogledd Iwerddon yn dod i'r 

amlwg fel arweinydd o ran cyflawni rhaglen 

arloesi benodol  ICURe, ar raddfa'r DU, sy'n 

cynorthwyo Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar i bennu a 

oes marchnad ar gyfer cynnyrch/gwasanaethau 

sy'n defnyddio'u hymchwil. Yn yr Alban, 

dewiswyd cronfa ymchwil SULSA  fel un o dair 

canolfan y DU ar gyfer therapyddion uwch. Yng 

Ngwlad y Basg, anogir prifysgolion i alinio eu 

gwaith addysgu ac ymchwil ag anghenion y 

diwydiant. 

 

Ymddengys fod darpariaeth ymchwil ac arloesi 

yn faes y mae prifysgolion yn cymryd rhan 

ynddo'n gynyddol, ond mae achosion yr Alban a 

Gwlad y Basg yn dangos meysydd ymchwil ac 

arloesi eraill lle gall prifysgolion chwarae rhan 

bwysig. Yn yr Alban, dywedwyd bod y 

cydweithrediad ymchwil rhyngddisgyblaethol 

drwy gyfuno gwaith ymchwil a arweiniodd at 

ddatblygu seilwaith ac offer, wedi'i gwneud hi'n 

bosibl creu màs critigol ymchwil ac arloesi mewn 

meysydd a oedd yn bwysig i'r Alban.  

 

Mae Gwlad y Basg yn dangos sut y gall 

prifysgolion gymryd rhan weithredol mewn 

ymchwil o fewn strategaeth ymchwil ac arloesi 

genedlaethol. Menter gan Brifysgol Deusto yw 

Sefydliad Cystadleurwydd Gwlad y Basg, 

Orkestra. Fe'i sefydlwyd yn benodol i gynhyrchu 

gwybodaeth am gystadleurwydd Gwlad y Basg, 

yn ogystal â nodi agweddau i'w gwella. 

 

Rôl diwydiant a chydgysylltu â phrifysgolion 

a'r llywodraeth 

O ran rôl y diwydiant mewn ymchwil ac arloesi, 

mae'n ymddangos mai'r sector corfforaethol, yn 

gynyddol, sy'n datblygu i fod yn sbardun o bwys. 

Yng Ngogledd Iwerddon, adroddwyd bod 

diwydiant yn ariannu datblygiad sgiliau ymchwil 

ac arloesi o fewn prifysgolion (ee Academi PhD 

Ddiwydiannol Prifysgol Randox-Ulster ). 

 

Yn yr un modd yng Ngwlad y Basg, ymddengys 

fod y sector corfforaethol yn chwarae rhan 

bwysig er mwyn ysgogi ymchwil ac arloesi 

cenedlaethol. Mae'r clystyrau cenedlaethol 

wedi'u harwain gan fusnes yn hytrach nag 

ymchwil, ac maent yn tueddu i gynnwys 

canolfannau technoleg, sy'n llenwi'r bwlch 

rhwng diwydiant a phrifysgolion. Maent yn 

bontydd rhwng anghenion busnes ac yn cynnal 

deialog â phrifysgolion a'r llywodraeth, am eu 

bod yn dod â chyfranogwyr ynghyd yn rheolaidd.  

 

Yn yr Alban, mae tirlun y rhwydweithiau rhwng 

prifysgolion, diwydiant a llywodraeth yn 

ddwysach gyda phwyslais cryf ar sicrhau bod pob 

un o'r tri pharth yn cydweithio â'i gilydd. 

Ymddengys fod rôl diwydiant yn debycach i rôl 

partner nag ysgogwr mewn ymchwil ac arloesi. 

 

Yn rhan o'i rôl gynyddol fel ysgogwr ymchwil ac 

arloesi o bwys, roedd hi'n amlwg bod y 

diwydiant yn cymryd rhan gynyddol yn y gwaith 

o gydgysylltu gweithgareddau ymchwil ac arloesi 

https://www.setsquared.co.uk/programme/icure-programme-2/
https://sulsa.ac.uk/
https://www.ulster.ac.uk/research/topic/biomedical-sciences/updates/new-industrial-phd-academy-to-support-10-phd-researchers
https://www.ulster.ac.uk/research/topic/biomedical-sciences/updates/new-industrial-phd-academy-to-support-10-phd-researchers


 

 

rhwng prifysgolion a'r llywodraeth. Er enghraifft, 

yng Ngogledd Iwerddon, lle dwedwyd bod y 

cydweithredu rhwng prifysgolion yn digwydd 

mewn ffordd llai ffurfiol, y sefydliadau allweddol 

sy'n gyfrifol am gydweithredu rhwng prifysgolion 

a'r llywodraeth yw MATRIX  - panel wedi'i arwain 

gan y diwydiant sy'n cynghori'r llywodraeth ac yn 

llywio'r byd academaidd a diwydiant ynghylch 

sut i elwa'n fasnachol ar ymchwil ac arloesi, ac o 

fewn ymchwil gwyddorau bywyd ac iechyd, 

Hirani. Ac ystyried ei gylch gwaith, dwedwyd mai 

MATRIX oedd y platfform i gysylltu ag ef i 

archwilio'r ecosystem ymchwil ac arloesi yng 

Ngogledd Iwerddon. 

 

Yn yr Alban, ymddengys fod enghraifft Interface  

yn arbennig o berthnasol i Gymru, yn enwedig 

gan fod diffyg cysylltiadau cryf rhwng y byd 

academaidd a diwydiant yn gyhuddiad cyffredin, 

ond hefyd gan fod y trefniant rhagweithiol hwn 

nid yn unig yn paru anghenion busnes â'r 

arbenigedd academaidd cywir ar draws yr Alban, 

ond hefyd yn gweithredu fel porth i fentrau gael 

cymorth gwybodaeth busnes, gan gynnwys 

rheoli effaith Brexit. 

 

Yn ogystal â'r ffaith bod y dull rhagweithiol a 

rhwydweithio yn ymddangos fel pe bai'n 

gweithio'n dda yn y gwledydd bychain hyn, y 

wers allweddol i Gymru wrth gydgysylltu 

ymchwil ac arloesi rhwng diwydiant, prifysgolion 

a llywodraeth yw ei bod hi'n hanfodol cael 

sefydliad a all nid yn unig bontio prifysgol, 

diwydiant a'r llywodraeth, ond a all hefyd fod yn 

fan cychwyn i unrhyw un sydd am gael mynediad 

i'r ecosystem ymchwil ac arloesi. 

 

Cyfathrebu a naratif effeithiol 

Yn rhan o'r drafodaeth, myfyriwyd hefyd ar 

bwysigrwydd cyfathrebu'n effeithiol â 

chynulleidfaoedd mewnol ac allanol ynghylch 

cyfleoedd ymchwil ac arloesi, a hefyd ar y 

cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'n hunaniaeth fel 

gwlad lai. 

 

O ran cyfathrebu ynghylch gweithgareddau a 

chyfleoedd ymchwil ac arloesi, roedd enghraifft 

yr Alban yn enwedig yn awgrymu bod iaith glir, 

gryno a chadarnhaol i esbonio pwrpas y 

rhwydwaith neu'r sefydliad ymchwil ac arloesi 

neilltuol, yn ogystal â nodi cysylltiadau a'i 

gwneud yn hawdd cysylltu, yn cyflwyno'r Alban 

fel gwlad sy'n agored ac yn barod i gydweithio. 

 

Pwysleisiodd y siaradwr o Wlad y Basg y gallai 

hunaniaeth gwlad lai fod yn gryfder neilltuol i 

sbarduno'r agenda arloesi, oherwydd y cyfle i 

harneisio'r dyhead i ddangos bod gan y wlad ran 

fawr i'w chwarae er gwaethaf ei maint.  

 

Ceir mewnwelediadau yma eto a allai fod yn 

ddefnyddiol ar gyfer strategaeth arloesi yng 

Nghymru, ac mae pwysigrwydd posibl y naratif 

wrth hyrwyddo arloesi yng Nghymru wedi'i nodi 

mewn sawl adroddiad diweddar, gan gynnwys 

adroddiad Cymru 4.0 Cyflawni  Trawsnewidiad 

Economaidd ar Gyfer Gwell  Dyfodol Gwaith  

(2019) ac adroddiad Cyngor Cynghorol Cymru ar 

Arloesi, Cwmpasu Polisi  Arloesi yng Nghymru 

(2021). 

 

https://matrixni.org/
https://www.hira-ni.com/home
https://interface-online.org.uk/
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