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Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Ty Hywel 

Caerdydd 

CF991NA 

23 Mai 2019 

Annwyl Mr George, 

Gofynnwyd i mi ymateb i1r Pwyllgor ynghylch y pwyntiau a godwyd gan Mr Hefin David 

AC ynglyn a chysylltedd cledrau'r Cymoedd. 

Rydym wedi cymryd camau i gynyddu ein fflyd yn gyffredinol drwy gyflwyno 5 x cyn

drenau Dosbarth 153 GWR, a hefyd mae Dosbarth 150 na fu'n cael ei ddefnyddio ers 

tro ar waith unwaith eto ar 61 atgyweirio'r difrod a wnaed gan lifogydd. 

Bydd y trenau dosbarth 153 yn cael eu defnyddio i wasanaethu llinellau amrywiol ar 

draws rhwydwaith Cymru a'r Gororau, sy'n golygu y gallwn ryddhau stoc i gryfhau'r 

gwasanaethau ar adegau prysur y bore a'r prynhawn ar linell Cwm Rhymni. 0 

ddyddiad Newid Amserlen Mis Mai (19 Mai), bydd saith 0 1r wyth gwasanaeth i 

Gaerdydd ar adeg brysur y bore, a phob un o'r wyth gwasanaeth allan o Gaerdydd ar 

adeg brysur y prynhawn, yn cynnwys setiau pedwar cerbyd. 

Ym mis Mehefin, byddwn yn cyflwyno i'r llinell setiau pedwar cerbyd 'Dosbarth 37' 

wedi'u hadnewyddu sy'n cael eu tynnu gan locomotif. Bydd hyn yn caniatau i ni drefnu 

bod rhywfaint 0 1r stoc bresennol -fesul un -yn cael ei adnewyddu ac yn destun gwaith 

i gydymffurfio a'r rheoliadau pobl a symudedd cyfyngedig. Bydd 220 sedd ar dren 

Dosbarth 37 (pedwar cerbyd) sy'n cael ei dynnu gan locomotif felly bydd mwy o seddau 

ar rai gwasanaethau. 

Rydym wedi llwyddo i gael gafael ar y cerbydau Dosbarth 37 yn weddol gyflym er 

mwyn darparu'r cadernid o ran capasiti y mae angen mawr amdano ar y llinell deithwyr 

brysur hon. Rydym yn eu llogi tan ddiwedd y flwyddyn, ac yna yr ydym yn bwriadu 

cyflwyno trenau 'Dosbarth 769' mwy modern sydd wedi'u hadnewyddu. 

Cyfelrlad cofrastredlg y swyddla: Canollan QED, Prlf Heal, YstAd Ddlwydlannol Treflorest, Pontyprldd CFJ7 SVR. 
Trafnldlaeth Cymru rhlf cwmnl; 09476013. Cwmnl cyfyngedlg drwy warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. 
Reg stered office address: QED Centre Main Avenue. Treloresl Industrial Estate, Pontyprldd CFJ7 SVR. 
Transport for Wales company number· 09476013 A company limited by guarantee Registered In Wales 
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 
Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 

Ken Skates AC/AM 
Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidaieth  

Russell George AC  
Cadeirydd  
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

SeneddEIS@assembly.wales 

 23 Mai 2019 

Annwyl Russell 

Diolch am y cyfle i fod yn bresennol ym Mhwyllgor Craffu Cyffredinol yr EIS ar 9 Mai 2019. 
Isod ceir rhagor o wybodaeth ar gyflwyno ymrwymiadau'r gytundeb ar gyfer y fasnachfraint 
y cytunais i'w darparu. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn ysgrifennu'n uniongyrchol at y pwyllgor 
gyda gwybodaeth am gysylltedd ar reilffyrdd y Cymoedd. 

Rwy'n fodlon â'r cynnydd sydd wedi'i wneud yn erbyn ymrwymiadau'r cytundeb. Mae 
Cytundeb Grant yr ODP (Gweithredwr a Phartner Datblygu) yn cynnwys dros 3,000 o 
ymrwymiadau gyda 390 o eitemau yn y Cynllun Gwella Gwasanaeth. Mae'r rhain wedi eu 
cynllunio i drawsnewid a gwella'r gwasanaethau rheilffyrdd yn barhaus ar gyfer teithwyr 
Cymru a'r Gororau. Mae'r ymrwymiadau hyn yn amrywio o gerbydau newydd ledled Cymru 
a'r Gororau i gyflwyno trefn cymhelliant cyflawni perfformiad yn ffocysu ar y cwsmer (mesur 
Amser Teithiwr a Gollir)i wella arwyddion i gwsmeriaid, gwella'r wybodaeth a lleihau 
allyriadau carbon. Mae'r contract yn cynnwys strwythur llywodraethu cadarn a phroses 
gofnodi i alluogi Trafnidiaeth Cymru i fonitro yn ofalus a sicrhau bod pob un o'r 
ymrwymiadau hyn yn cael eu cyflawni. 

Saith mis ers dechrau'r contract hwn, mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau ar y contract 
newydd ac wedi dechrau ar y broses bontio. Mae'r contract yn cynnwys proses o newid a 
amlinellwyd yn Atodlen 9 Cytundeb Grant ODP a Chynllun Gwella Gwasanaeth y gellir ei 
ymestyn neu ei newid fel a amlinellir yn Atodlen 6.3 Cytundeb Grant ODP i ganiatáu 
rhywfaint o hyblygrwydd i gydnabod, o fewn contract 15 mlynedd, y gallai'r atebion gorau i 
gwsmeriaid newid. Mae'r broses ar gyfer newidiadau i ymrwymiadau yn sicrhau bod gwerth 
am arian i ddinasyddion Cymru a'r canlyniadau gorau i gwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru yn 
parhau. 

Hyd yn hyn, mae amrywiol ymrwymiadau wedi'u cyflawni ac maent yn cynnwys: 

 Glanhau 37 o orsafoedd a phob trên yn drylwyr

 Cyflwyno trefn berfformio newydd Amser Teithiwr a Gollir

 Dechrau y drefn gwella ansawdd y gwasanaeth yn barhaus

 Ad-daliad Oedi 15

 Oddeutu £100 mil wedi ei ddarparu i bartneriaethau rheilffyrdd cymunedol o fewn
chwe mis cyntaf y contract

 6 o gynadleddau addasu gorsafoedd wedi'u cynnal /cynllunio yn ddiweddarach ym
mis Mai

 Cyflwyno Cynllun Tocynnau Smart
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 Cytundeb Partneriaeth ar y Cyd rhwng Network Rail a Trafnidiaeth Cymru 
(Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth wedi'i lofnodi gan y ddwy ochr) 

 Ail-frandio cyfan-gwbl o bob Dosbarth 142 a 143S 

 Dechrau y gwasanaeth teithwyr rheilffyrdd newydd rhwng Caer - Lerpwl o 19 Mai 
2019. 

 Lansio y Weledigaeth Rheilffyrdd Cymunedol 
 
 
Yn gywir 

 

 
 
 
 
 

Ken Skates AC/AM 

Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth  
Minister for Economy and Transport  
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Ken Skates AC/AM 
Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth 
Minister for Economy and Transport  

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 
Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 

Russell George AM  
Cadeirydd 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

SeneddEIS@assembly.wales 

 29 Mai 2019 

Annwyl Russell 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 26 Ebrill 2019 ynghylch y Cynllun Cyllid Trafnidiaeth 
Cenedlaethol: a llythyr cylch gwaith Trafnidiaeth Cymru 

Cyhoeddwyd y Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol: diweddariad 2018 ar 3 Mai 2019. 
Mae’n  manylu gwelliannau drafnidiaeth yr ydym wedi gwneud ers 2017 a gwelliannau y 
bwriadwn ei wneud yn y ddwy flynedd nesaf. Gellir ei weld drwy ddefnyddio'r ddolen isod: 

https://llyw.cymru/cynllun-cyllid-trafnidiaeth-cenedlaethol-diweddariad-
2018?_ga=2.116659909.29913219.1558521386-706848381.1558521386 

Mae llythyr cylch gwaith Trafnidiaeth Cymru ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 
2020 wedi ei ddanfon at y cwmni a’i gyhoeddi. Gellir ei weld drwy ddefnyddio'r ddolen isod: 

https://llyw.cymru/llythyr-cylch-gwaith-dros-dro-trafnidiaeth-gymru-1-ebrill-2019-i-31-mawrth-
2020?_ga=2.126095822.29913219.1558521386-706848381.1558521386 

Yn gywir 

Ken Skates AC/AM 

Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth 
Minister for Economy and Transport  

EIS(5)-16-19(P3)

Tudalen y pecyn 5

Eitem 2.3

mailto:Correspondence.Ken.Skates@gov.wales
mailto:SeneddEIS@assembly.wales
https://llyw.cymru/cynllun-cyllid-trafnidiaeth-cenedlaethol-diweddariad-2018?_ga=2.116659909.29913219.1558521386-706848381.1558521386
https://llyw.cymru/cynllun-cyllid-trafnidiaeth-cenedlaethol-diweddariad-2018?_ga=2.116659909.29913219.1558521386-706848381.1558521386
https://llyw.cymru/llythyr-cylch-gwaith-dros-dro-trafnidiaeth-gymru-1-ebrill-2019-i-31-mawrth-2020?_ga=2.126095822.29913219.1558521386-706848381.1558521386
https://llyw.cymru/llythyr-cylch-gwaith-dros-dro-trafnidiaeth-gymru-1-ebrill-2019-i-31-mawrth-2020?_ga=2.126095822.29913219.1558521386-706848381.1558521386
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06 Mehefin 2019 

Annwyl Llyr, 
 
Taliadau cadw mewn contractau adeiladu 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 16 Mai, sy'n cynnig cynnal gwaith ar y cyd ar 
daliadau cadw mewn contractau adeiladu. 
 
Dyma ysgrifennu atoch i'ch hysbysu bod Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
yn cydnabod pwysigrwydd y pwnc hwn, ac y byddai'n hapus i wneud gwaith ar y 
cyd gyda'r Pwyllgor Cyllid. 
 
Rwyf wedi gofyn i Gareth Price, Clerc y Pwyllgor hwn, gysylltu â Chlerc y Pwyllgor 
Cyllid er mwyn trefnu cyfarfod i drafod y camau nesaf. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
Russell George AC 
Cadeirydd 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Llyr Gruffydd AC  

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid  
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Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau – ‘Ymchwil ac Arloesedd 
yng Nghymru (Ebrill 2019) – Ymateb Llywodraeth Cymri I’r 
Argymhellion 

Argymhelliad 1 

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried gosod ei tharged ei hun ar gyfer 
buddsoddi mewn ymchwil a[c Arloesi] buddsoddi yng Nghymru, gan 
gofio cyfartaledd yr OECD o 2.4 y cant. 

Fel rhan o’r gwaith o gyflawni Strategaeth Ddiwydiannol y DU, mae 
Llywodraeth y DU wedi pennu 2.4 y cant o gynnyrch domestig gros ar gyfer 
gwariant ar Ymchwil a Datblygu (ar sail cyfartaledd presennol y Sefydliad ar 
gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)), fel targed 
cyfartalog ar draws y DU i’w gyrraedd erbyn 2027. I gyrraedd y targed hwn o 
2.4 y cant, mae angen i gyfanswm y buddsoddiadau mewn Ymchwil a 
Datblygu yn y DU gynyddu i tua £60bn, sy’n fwy na dwbl y lefelau buddsoddi 
presennol. 

Roedd ymgais debyg gan Lywodraeth y DU yn 2004 i sicrhau targed o 2.5 y 
cant erbyn 2014 wedi bod yn aflwyddiannus, a hynny am nifer o resymau, ac 
1.7 y cant yw dwysedd ymchwil (research intensity) sylfaenol presennol y DU 
yn 2018. Nid oes unrhyw dargedau penodol ar gyfer y cenhedloedd 
datganoledig na rhanbarthau Lloegr, ac mae’n bwysig cofio’r amrywiaeth 
eang a sylweddol o ran dwysedd ymchwil rhwng ac o fewn gwledydd y DU. 
Mae canran Cymru o fuddsoddiadau Ymchwil ac Arloesi, fel cyfran Ymchwil a 
Datblygu, tua 1.05 y cant yn ôl amcangyfrif y Swyddfa Ystadegau Gwladol – 
llawer yn is na chyfartaledd presennol y DU. Mae’r rhan fwyaf o’r ffactorau 
cyllido a’r ffactorau perthnasol wrth wneud penderfyniadau er mwyn cyrraedd 
y targed hwn ar gyfer y DU i’w gweld y tu allan i Gymru i raddau helaeth, ac 
felly maen nhw y tu hwnt i reolaeth Llywodraeth Cymru. Felly er bod 
Llywodraeth Cymru yn croesawu’r uchelgais i gynyddu targed y DU ar gyfer 
dwysedd ymchwil am yr holl resymau sydd wedi’u nodi yn y Strategaeth 
Ddiwydiannol, mae Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio’n bennaf ar ddod o 
hyd i gyllid yn lle Cronfeydd Strwythurol yr UE fel yr amlinellwyd yn y Cymru: 
Diogelu ymchwil ac arloesedd ar ôl ymadael â’r UE gan Diogelu Dyfodol 
Cymru yn ddiweddar. Fodd bynnag, byddwn yn ystyried yr argymhelliad hwn 
wrth i ni barhau i weithio ar y weledigaeth ddrafft ar gyfer y Comisiwn Addysg 
Trydyddol ac Ymchwil newydd. 

Gwrthod 

Goblygiadau Ariannol: Dim. 

Argymhelliad 2 

Er gwaethaf honiadau Llywodraeth Cymru bod ganddi weledigaeth ar 
gyfer ymchwil ac arloesedd, mae’n amlwg nad yw’r rhai yn y sector 
addysg ôl-orfodol yn ymwybodol ohoni. Dylai Llywodraeth Cymru 
weithio gyda rhanddeiliaid - gan gynnwys Addysg Bellach - i gytuno ar 
weledigaeth a’i chyfleu ar gyfer pob gweithgaredd ymchwil ac arloesi 
yng Nghymru. Dylai’r weledigaeth hon ar gyfer Cymru gyfan adeiladu ar 
y weledigaeth a ddatblygwyd gan CCAUC, gan gydnabod a chynnwys 
gweithgarwch busnes sy’n digwydd y tu hwnt i brifysgolion. 

Mae llawer o heriau a chyfleoedd o'n blaenau ac mae angen gweithio gyda'r Derbyn 
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holl randdeiliaid perthnasol - gan gynnwys CCAUC ac Addysg Bellach - i 
gytuno a chyfathrebu gweledigaeth ehangach ar gyfer yr holl weithgarwch 
ymchwil ac arloesi yng Nghymru, gan adeiladu ar strategaethau economaidd 
ac addysg y Llywodraeth, a llythyrau cylch gwaith CCAUC. Wrth fwrw ymlaen 
â hyn, bydd angen iddo hefyd gasglu cyfraniad sylweddol diwydiant, sy'n 
digwydd y tu hwnt i brifysgolion. 

Goblygiadau Ariannol: Bydd y goblygiadau ariannol yn cael eu hystyried 

wrth fynd ati i ddatblygu’r dull gweithredu at y dyfodol. 
 

Argymhelliad 3  

Heb weld cynnig pendant, mae’n anodd dod i gasgliad pendant. Fodd 
bynnag, dylai’r ddeddfwriaeth sy’n sefydlu Ymchwil ac Arloesi Cymru 
(RIW) ymgorffori’r egwyddor hyd braich tra’n sicrhau bod Gweinidogion 
yn parhau i fod yn atebol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Dylai hefyd 
rymuso RIW i ddylanwadu ar weithgaredd y sector ac addasu i 
newidiadau ehangach yn y sector dros amser heb fod angen 
deddfwriaeth fanwl bellach. 

 

Roedd Papur Gwyn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) a’r Papur 
Ymgynghori yn dilyn hynny yn disgrifio tair ffordd o gyllido a fydd yn rhoi 
gwahanol lefelau o ymyrraeth i Weinidogion Cymru. Dyma’r tri dull cyllido: 

a. cyllid heb ei neilltuo ar gyfer y Comisiwn Addysg Drydyddol ac 
Ymchwil (CTER); 

b. cyllid wedi’i neilltuo ar sail thema, ond heb ei gyfeirio; 
c. cyllid wedi’i gyfeirio ar gyfer prosiectau penodol. 

Drwy’r dull hwn, bydd Gweinidogion Cymru yn ymwneud â’r cymunedau 
ymchwil ac arloesi ar wahanol lefelau ‘hyd braich’. Bydd hyn yn ymgorffori’r 
egwyddor ‘hyd braich’ ar gyfer rhan sylweddol o’r cyllid, ac yn sicrhau bod 
Gweinidogion yn ymwneud mwy â’r broses fel bod modd rhoi sylw manylach i 
flaenoriaethau gweinyddol ar gyfer elfennau eraill o gyllid. 

Derbyn 

Goblygiadau Ariannol: Dim, ar gyfer yr ymateb hwn ar yr egwyddor. Bydd 
cynllunio PCET / CTER, y cyfeirir ato uchod, yn sefydlu gwir gost y model a 
ddewiswyd. 

 

Argymhelliad 4  

Dylai Llywodraeth Cymru ddiogelu ac ymgorffori Egwyddor Haldane a 
System Ariannu Ddeuol o fewn y ddeddfwriaeth Addysg, Hyfforddiant 
ac Ymchwil Ôl-orfodol (PCETR) yn yr un modd ag y maent wedi’u 
hymgorffori yn Neddf Addysg Uwch ac Ymchwil y DU 2017. 

 

Mae Llywodraeth Cymru bob amser wedi ceisio dilyn a diogelu Egwyddor 
Haldane, ac mae Papur Gwyn AHO yn rhoi sylw i hyn mewn ffordd debyg i’r 
hyn sy’n cael ei ddisgrifio yn Neddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017 a Dogfen 
Fframwaith 2018 UKRI. 

Mae Egwyddor Haldane yn berthnasol i waith gwyddoniaeth ac ymchwil sy’n 
cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru drwy CCAUC. Nid yw’n berthnasol i 
unrhyw gyllidebau ymchwil sy’n perthyn i adrannau’r llywodraeth, ac sy’n cael 
eu defnyddio i gyllido ymchwil i gefnogi amcanion a pholisïau’r adran. Er bod 
angen i bob llywodraeth edrych ar lefel gyffredinol y cyllid a roddir i waith 

Derbyn 
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ymchwil, gan gydnabod pwysigrwydd strategol ymchwil i’n treftadaeth, ein 
diwylliant, ein ffyniant a’n twf yn y dyfodol, nid yw Gweinidogion Llywodraeth 
Cymru yn penderfynu pa brosiectau unigol y dylid eu cyllido na pha 
ymchwilwyr ddylai gael yr arian. 

Mae’r dull Ariannu Deuol hefyd yn egwyddor sy’n cael ei mabwysiadu yn 
HERA 2017 ar gyfer Cynghorau Ymchwil y DU a Research England, ac 
mae’n gysylltiedig â’r cydbwysedd rhwng cyllid Research England sydd heb 
gael ei neilltuo (cyllid Ymchwil o Safon (QR), Cyllid Arloesi ac Ymgysylltu ar 
gyfer Addysg Uwch (HEIF), a chyllid perthnasol arall) a chyllid Cynghorau 
Ymchwil sydd wedi cael ei neilltuo. 

Mae Argymhelliad 3 yn disgrifio sut mae’r tri dull cyllido a ddisgrifiwyd ar gyfer 
Ymchwil ac Arloesi Cymru yn cael eu cynllunio. 

Goblygiadau Ariannol: Dim.  

Argymhelliad 5  

Mae’r ddadl ynghylch y cydbwysedd rhwng arian cyhoeddus ar gyfer 
ymchwil sylfaenol ac ar gyfer ymchwil gymhwysol yn hynod gymhleth a 
deinamig. Gan y bydd Ymchwil ac Arloesi Cymru (RIW) yn cynnwys 
unigolion sydd wedi’u trwytho yn y dadleuon hyn, bydd mewn sefyllfa 
lawer gwell na Llywodraeth Cymru i benderfynu sut i ddyrannu ei 
harian. Dylai cylch gwaith RIW, fel y’i sefydlir yn y Bil Addysg, 
Hyfforddiant ac Ymchwil Ôl-orfodol sydd i ddod, adlewyrchu hyn. 

 

Dyma’w’r bwriad, er y ddarpariaeth i Weinidogion neilltuo a chyfeirio cyllid (fel 
y dangosir yn yr ymateb i Argymhelliad 3). 

Derbyn 

Goblygiadau Ariannol: Dim.  

Argymhelliad 6  

Er mwyn cynyddu ei ddylanwad ar benderfyniadau buddsoddi a wneir 
yn Llundain, mae angen i ymchwil ac arloesedd yng Nghymru gael mwy 
o le mewn trafodaethau ar lefel y DU a bod yn fwy gweladwy. Dylai 
Llywodraeth Cymru adolygu a oes gan y swydd lefel ganolig y mae 
wedi’i chreu mewn ymateb i adroddiad yr Athro Reid ddigon o 
hygrededd i sbarduno’r ymdrech hon yn ei blaen. 

 

Mae trefniadau wedi cael eu rhoi ar waith sy’n cynnwys ailwampio’r swyddfa 
yn Llundain a phenodi aelod staff parhaol sydd â digon o awdurdod yn 
Llundain, ynghyd â sicrhau bod gan uwch swyddogion bresenoldeb rheolaidd 
yn Llundain, fel yr Athro Peter Halligan, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru a 
Huw Morris, Cyfarwyddwr SHELL. 

Mae’n bwysig bod y presenoldeb yn Llundain yn cael ei ystyried yng nghyd-
destun yr hyn y mae angen ei gyflawni. O ran yr agenda Ymchwil ac Arloesi, 
mae sawl llwybr i Lywodraeth y DU o nifer o ffynonellau gwahanol yn 
Llywodraeth Cymru. Pwrpas sefydlu’r Grŵp Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu 
Strategol (RISE) yw cyd-drefnu’r gwaith hwn ar draws y gwahanol fuddiannau 
portfolio (gweler hefyd ymateb i Argymhelliad 8).  

Er ei bod yn rhy gynnar i werthuso'n ffurfiol, rydym yn agored iddo gael ei 
adolygu maes o law. 

Derbyn 
mewn 
egwyddor 

Tudalen y pecyn 9



 

 

Goblygiadau Ariannol: Bydd unrhyw gostau ychwanegol, sy'n deillio o 

unrhyw adolygiad, yn cael eu tynnu o gyllidebau rhaglenni presennol. 
 

Argymhelliad 7  

Os yw cylch gwaith a chwmpas terfynol Ymchwil ac Arloesi Cymru 
(RIW) yn cynnwys sefydliadau y tu allan i’r sector addysg ôl-orfodol fel 
Ymddiriedolaethau GIG, sefydliadau a busnesau technoleg, yna gallai 
Llywodraeth Cymru ystyried y ddadl o blaid gwneud RIW yn annibynnol 
ar y Comisiwn arfaethedig ar gyfer Addysg Drydyddol ac Ymchwil 
(CTER), sefydliad a fydd yn gorff cynllunio strategaeth ar gyfer addysg 
ôl-16 yn bennaf. 

 

Mae’r opsiwn hwn wedi cael ei ystyried yn y gorffennol, pan roddwyd adborth 
i adroddiad Hazelkorn. Cafodd ei wrthod, gan dderbyn argymhelliad 
Hazelkorn, y dylai buddiannau ymchwil gael eu cynnwys yng nghorff PCET 
(corff ‘Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol a elwir bellach yn CTER.) 

Gwrthod 

Goblygiadau Ariannol: Dim.  

Argymhelliad 8  

Dylai Llywodraeth Cymru adolygu ei strwythurau mewnol ar gyfer 
cefnogi ymchwil ac arloesedd yn gynnar yn 2020, er mwyn sicrhau bod 
y cydweithio y mae’r Gweinidog Addysg wedi sôn amdano yn digwydd 
ac yn effeithiol – ar lefel Gweinidogion a swyddogion. 

 

Rydym yn fodlon adolygu’r trefniadau, ond mae cynnydd wedi cael ei wneud i 
sefydlu dulliau mwy cadarn. Ar lefel Swyddogion, mae Grŵp RISE yn gwneud 
cynnydd i’r cyfeiriad hwn, ond mae’n dal yn ei ddyddiau cynnar. Mae aelodau 
Grŵp RISE yn cynrychioli portffolio cymysg sy’n cynnwys amryw o 
fuddiannau Gweinidogol. Wrth i’r berthynas rhwng aelodau RISE ddatblygu, 
gellir ystyried adlewyrchu hyn ar lefel Weinidogol yn y dyfodol. 

Mae’r Rhwydwaith Strategaethau Gwyddoniaeth (SSN) yn ddull arall. Mae 
uwch swyddogion Llywodraeth Cymru sydd ag elfen wyddonol i’w 
cyfrifoldebau polisi neu waith (y gwyddorau cymdeithasol yn ogystal â’r 
gwyddorau ffisegol a naturiol) yn cwrdd yn rheolaidd i rannu gwybodaeth, i 
drafod dulliau gweithredu a phroblemau cyffredin, ac i drefnu gweithgareddau 
ar y cyd, pan fydd hyn yn gwneud synnwyr. 

Yn ogystal â dulliau mewnol, mae Llywodraeth Cymru yn elwa’n 
anuniongyrchol o’r cyngor a roddir i Brif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, yr 
Athro Peter Halligan, gan Gyngor Ymgynghorol Gwyddoniaeth ac Arloesi 
Cymru. Mae’r grŵp bach ond nodedig yma o gynghorwyr yn rhannu â’r Prif 
Gynghorydd eu gwybodaeth a’u profiad helaeth o waith ymchwil academaidd, 
gofynion diwydiant a’r ffordd mae polisïau cyhoeddus ym maes ymchwil ac 
arloesi yn cael eu ffurfio yng Nghymru, yn y DU yn ehangach a thu hwnt. 

Derbyn 

Goblygiadau Ariannol: Gellir talu unrhyw gostau gyda Chostau Rhedeg 

Dechreuol presennol. 
 

Argymhelliad 9  

Dywedodd addysg uwch a diwydiant fod absenoldeb Cyllid Arloesi ac  
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Ymgysylltu yn cyfyngu’n sylweddol ar allu prifysgolion yng Nghymru i 
ymgysylltu a chydweithio â busnesau. Mae’r Pwyllgor yn llwyr gefnogi 
nod CCAUC i adfer y cyllid hwn, a dylai Llywodraeth Cymru ddarparu’r 
cyllid angenrheidiol i gyflawni hyn yn llawn, fel mater o frys. 

Yn unol ag argymhelliad Adolygiad Diamond, mae CCAUC yn bwriadu 
ailgyflwyno'r arian hwn yn 2020/21. Mae CCAUC yn ceisio barn rhanddeiliaid 
ar y gofynion arfaethedig, gan gynnwys y model cyflawni a metrigau ariannu. 

Derbyn 

Goblygiadau Ariannol: Bydd y gost yn cael ei thynnu o gyllidebau rhaglenni 
presennol, a ddefnyddir drwy'r arian a ddyrennir drwy gymorth grant i 
CCAUC, fel corff hyd braich. 

 

Argymhelliad 10  

O ystyried pwysigrwydd sylfaenol ymchwil ac arloesedd i ffyniant 
Cymru, dylai Llywodraeth Cymru ddarparu’r cyllid i alluogi CCAUC i 
gyflawni ei nod o weithredu gweddill argymhellion Adolygiad Reid, gan 
gynnwys creu Cronfeydd Dyfodol Cymru a Dewi Sant, yn llawn, fel 
mater o frys. Mae disgwyl i gyllid ychwanegol ddod ar gael o ganlyniad i 
ddiwygiadau i gyllid myfyrwyr yn golygu y gallai fod perygl y byddai 
Prifysgolion Cymru ar ei hôl hi o gymharu â’u cystadleuwyr. 

 

Yr argymhelliad perthnasol o Adolygiad Reid oedd i Lywodraeth Cymru ‘greu 
un brand cyffredinol ar gyfer ei gweithgareddau arloesi: Cronfa Fuddsoddi 
Dewi Sant’, yn hytrach na darparu cyllid ar gyfer CCAUC. Felly ni allwn 
dderbyn yr argymhelliad hwn. 

Gwrthod 

Goblygiadau Ariannol: Dim.   

Argymhelliad 11  

Os mai bwriad Cronfa Dyfodol Cymru yw bod yn gymhelliant i ennill 
cyllid allanol, yn enwedig gan UKRI, byddai’n gyson i’r gronfa hon fod 
ar gael i bob corff sy’n gymwys i wneud cais am arian UKRI, gan 
gynnwys Amgueddfa Cymru 

 

Y bwriad yw y byddai cyrff fel Amgueddfa Cymru, mewn egwyddor, yn gallu 
bod yn gymwys i gael cyllid o’r fath ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini 
prawf perthnasol sydd wedi’u gosod ar gyfer cyrff sy’n derbyn cyllid, ac yn 
cyrraedd lefel perfformiad briodol o ran Ymchwil ac Arloesi (er enghraifft, fel y 
bydd y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil neu feini prawf eraill yn mesur 
hynny). 

Derbyn 

Goblygiadau Ariannol: Dim, o'r argymhelliad hwn.  
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