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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 Mehefin 2022, cynhaliodd y Gymdeithas y chweched yn y gyfres
o drafodaethau ford gron, a oedd yn archwilio'r potensial o ran arloesi
yn y trydydd sector yng Nghymru.  Cynhelir yr holl sesiynau bord gron o
dan Reolau Chatham House, a dyma'r adroddiad ar brif bwyntiau'r
chweched 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


 

 

Arloesi a'r Trydydd Sector 

Ym mis Mehefin 2022 cynhaliodd y Gymdeithas 

chweched sesiwn o drafodaethau bord gron, ar 

archwiliai'r potensial o arloesi yn y trydydd sector 

yng Nghymru.   

Roedd y siaradwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o dri 

sefydliad trydydd sector Cymru gyfan: Cartrefi 

Cymunedol Cymru (CIC) - y corff sy'n cynrychioli 

cymdeithasau tai, yr asiantaeth busnes a datblygu 

economaidd Cwmpas (Canolfan Cydweithredol 

Cymru gynt), a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru (CGGC), sefydliad ambarél ar gyfer y trydydd 

sector yng Nghymru.  

Potensial y Trydydd Sector ac Arloesi 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y trydydd 

sector yng Nghymru fel un o'r prif bartneriaid 

strategol er mwyn meithrin llesiant cymunedau yng 

Nghymru. Dywedwyd bod agosrwydd llawer o 

sefydliadau trydydd sector at yr ardal leol a'u 

cymunedau, yn ogystal â dinasyddion yn 

gyffredinol, yn cynnig potensial a chyfleoedd 

aruthrol i'r trydydd sector nid yn unig hyrwyddo'n 

weithredol, ond cynnwys cymunedau a dinasyddion 

hefyd yn y broses o arloesi. Fodd bynnag, mae 

sefydliadau trydydd sector ar hyn o bryd yn 

gweithredu mewn amgylchedd lle mae eu 

hadnoddau'n gymharol brin a'r galw am eu 

gwasanaethau'n uchel, ac yn aml gallu hyn amharu 

ar eu gallu i  ystyried cyfleoedd i arloesi. 

Yn rhan o'r drafodaeth, ystyriwyd yr wybodaeth 

benodol a lleoliadol sydd gan sefydliadau'r trydydd 

sector, a allai fod yn sail i bennu problemau a 

heriau. Mae Cymdeithasau Tai, fel adeiladwyr a 

darparwyr tai, yn cynnig potensial sylweddol i 

arloesi yn nhermau datgarboneiddio –cartrefi 

positif o ran ynni. Fodd bynnag, mae gan 

Gymdeithasau Tai rôl sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt 

i rôl landlord a darparydd tai cymdeithasol. Drwy 

weithio'n agos â chymunedau, mae gan 

Gymdeithasau Tai brofiad uniongyrchol o heriau 

cymdeithasol ac effaith bosibl yr heriau hyn ar bobl; 

maent yn aml yn bwynt cyswllt cyntaf pan fydd pobl 

mewn argyfwng. Mae'r wybodaeth hon, a'r 

berthynas llawn ymddiriedaeth sydd ganddynt a'u 

tenantiaid a'u cymunedau yn golygu y gall 

Cymdeithasau Tai helpu i ddiffinio'r heriau y mae 

angen eu datrys.  

Cydweithio a chysylltiadau yn elfennau 

allweddol 

Dywedwyd bod cysylltiadau a rhwydweithio yn 

hanfodol er mwyn dod ag unigolion a phartneriaid 

ynghyd ac i ganfod tir cyffredin ar gyfer menter ar y 

cyd. Mae rhaglen Alcemi ddiweddar Cartrefi 

Cymunedol Cymru yn ceisio datblygu ffyrdd newydd 

o feddwl ac o weithio mewn Cymdeithasau Tai, fel 

eu bod wedi'u paratoi'n well i wireddu eu 

gweledigaeth: 'Cymru lle mae cartref da yn hawl 

sylfaenol i bawb'. Yn ogystal â chydweithio i fynd i’r 
afael â phroblemau strwythurol lle mae angen 

newid polisi a chyllid, mae'r rhaglen yn anelu i 

adeiladu capasiti a meithrin diwylliant o gydweithio 

ac arloesi.  Cafodd y rhaglen ei dylunio i greu gofod 

penodol ar gyfer datrys problemau, ac mae'n 

gweithio i feithrin ffordd fwy arloesol o feddwl drwy 

ymagwedd a ysgogir gan her, yn hytrach na 

chanolbwyntio ar y cynnyrch terfynol yn unig, yn 

gydnaws ag ethos Nodau Datblygu Cynaliadwy 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 

2015.  

Mae'r rhaglen yn rhoi rheswm i'r rhai sy'n cymryd 

rhan gyfarfod yn rheolaidd, gyfuno gwybodaeth ac 

ystyried yn ofalus, deall a diffinio'r heriau sylweddol 

y mae angen mynd i'r afael â nhw. Dywedodd y 

cyfranogwyr fod y rhaglen yn cynnig cyfle prin i 

rannu gwybodaeth ac ystyried atebion posibl ar y 

cyd i broblemau cyffredin. Yr oedd hefyd yn creu 

budd anniriaethol gwerthfawr wrth iddynt ddysgu 

cydweithio ac alinio blaenoriaethau, gan ymestyn 

cyrhaeddiad posibl eu gwaith ar yr un pryd. Roedd 

ffocws mor gryf ar gydweithio a rhwydweithio fel 

elfennau hanfodol ar gyfer arloesi yn y trydydd 

sector yn adleisio Dull y Comin Arloesi a drafodwyd 

yn gynharach yn y gyfres, ac o bosib yn cryfhau’r 
achos o blaid y dull hwn yng Nghymru. Yn sgil 

dyletswydd cyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru i 

ymgorffori elfennau o fodel y Pum Ffordd o Weithio 

yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Meddwl 

yn hirdymor, Atal, Integreiddio, Cydweithio a 

Chynnwys), ceir digonedd o gyfle i ddatblygu'r 

ymagwedd hon.  

Meithrin partneriaethau ag ymddiriedaeth 

Dywedodd cyfranogwyr fod gwell trefniadau i 

gydweithio a rhannu gwybodaeth hefyd yn cynnig 

cyfle i rannu manylion cyswllt a nodi cysylltiadau a 

https://chcymru.org.uk/cy/
https://chcymru.org.uk/cy/
https://cy.cwmpas.coop/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://senedd.cymru/media/iovfddhv/gen-ld12478-w.pdf
https://www.specific.eu.com/active-homes-neath/
https://www.specific.eu.com/active-homes-neath/
https://alcemi.org.uk/cy/am-alcemi
https://link.springer.com/article/10.1007/s10842-019-00329-w
https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://www.learnedsociety.wales/wp-content/uploads/2022/04/Innovation-Commons-LSW-Innovation-Strategies-for-Wales.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/03/Ffyrdd-o-Weithio-Deddf-Llesiant-Cenedlaethaur-Dyfodol-Cymru-2015.pdf


 

 

phartneriaid newydd posibl o fewn eu sector a thu 

hwnt. Roedd cydweithio fel hyn hefyd yn meithrin 

ymddiriedaeth ymhlith partneriaid, gan greu 

cynnydd eto yn y cyfleoedd i arloesi. Un peth a 

fyddai'n helpu sefydliadau'r trydydd sector i 

ddatblygu partneriaethau newydd fyddai cyfeirio'n 

well at adnoddau a chyfleoedd, gan ei gwneud hi'n 

haws gwybod pa sefydliadau neu unigolion 

allweddol sy'n agored i ymgysylltu.  Awgrymwyd 

bod prifysgolion yn bartneriaid pwysig i'r trydydd 

sector wrth ddylunio, gweithredu ac, o bosib, 

gwerthuso rhaglenni a datrysiadau newydd a allai, 

os ydynt yn llwyddiannus, gael eu hailadrodd ar 

raglen ehangach. Fodd bynnag, cydnabuwyd y gall 

fod yn amhosib i rai y tu allan i sefydliadau gael 

mynediad iddynt. Gallai mabwysiadu a gweithredu 

arferion a drafodwyd yng nghyfarfod blaenorol y 

ford gron ar genhadaeth ddinesig fod o gymorth yn 

hyn o beth.  

Cynnwys dinasyddion 

Roedd digwyddiadau 'Hacathon Cymunedol' 

Cwmpas yn dangos sut y gallai dinasyddion gael eu 

cynnwys yn uniongyrchol yn y broes arloesi. Ym 

mhob hacathon ystyriwyd her i gymdeithas - 

datgarboneiddio neu dlodi plant yng Nghymru. 

Roedd y digwyddiadau ar agor i unrhyw un a oedd 

yn barod i gydweithredu i chwilio am y syniadau a 

oedd â'r potensial i ymdrin â'r broblem. Dywedwyd 

bod y digwyddiadau yn cynnwys lefel uchel o heriau 

a lefel isel o fygythiadau. Fel yn rhaglen Alcemi, 

mabwysiadwyd dull datrys problemau, gyda'r nod o 

ganfod atebion cyffredin i fynd i'r afael â'r her, gan 

adeiladu prosiectau cydweithredol ar yr un pryd. 

Roedd amrywiaeth o unigolion ymhlith y 

cyfranogwyr, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol, 

myfyrwyr a phobl nad ydynt mewn swydd ar hyn o 

bryd.  

Heriau Allweddol wrth Arloesi yn y Trydydd 

Sector  

Yn ystod y drafodaeth, roedd hi'n ymddangos bod 

cytundeb cyffredinol mai'r ymagweddau diffinio 

problem a datrys problem oedd y ffordd fwyaf 

priodol i ddatblygu a meithrin diwylliant arloesi o 

fewn y trydydd sector. Yr hyn sy’n allweddol i’r dull 
hwn yw datblygu gwaith ar y cyd a chynnig cyfle i 

bobl a sefydliadau gysylltu'r naill a'r llall.  

Soniodd siaradwyr am yr heriau o flaen eu 

sefydliadau wrth geisio arloesi, a'r ddau brif 

broblem a godwyd oedd yr amser yr oedd angen ei 

dreulio'n datblygu perthnasoedd a chyllid, er mwyn 

galluogi rhwydweithio a chydweithio. Oherwydd 

strwythur cyflogaeth yn y trydydd sector, 

dywedwyd mai ychydig iawn o gyfle yr oedd 

gweithwyr yn ei gael i gymryd rhan mewn 

digwyddiadau rhwydweithio, ac awgrymwyd y dylid 

sicrhau darpariaeth reolaidd er mwyn i staff gysylltu 

â phartneriaid oddi mewn y sector a thu hwnt. 

Awgrymwyd hefyd y gellid cynnal ffrydiau cyllido 

wedi'u dylunio'n arbennig i alluogi pobl i ddod 

ynghyd ochr yn ochr â chynllun cyllido arloesi 

traddodiadol mawr, fel bo modd meithrin 

perthnasoedd cydweithredol cryf a allai fod yn 

gyfrwng i ddatblygu prosiectau ac ymyraethau 

mwy.  

https://www.cymdeithasddysgedig.cymru/our-publications/cenhadaeth-ddinesig-ac-arloesedd/
https://cy.cwmpas.coop/

