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Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth  
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

1. Mae’r papur hwn yn nodi rhai o’m blaenoriaethau a chamau gweithredu diweddar
cyn fy nghyfarfod gyda’r Pwyllgor ar 27 Medi.

Unedig a chysylltiedig 

2. Hyd yma, mae’r prosiect Cyflymu Cymru wedi darparu mynediad i fand eang
ffeibr cyflym ar gyfer dros 653,000 o safleoedd yng Nghymru. Mae BT wedi rhoi
sicrwydd inni ei fod yn parhau i fod ar y trywydd cywir i gyflawni ei
rwymedigaethau cytundebol, sef darparu mynediad i fand eang cyflym iawn i dros
690,000 o safleoedd erbyn diwedd y flwyddyn hon.

3. Rydym bellach yn gweithio i ddatblygu cynllun olynol ar gyfer Cyflymu Cymru er
mwyn ymestyn argaeledd band eang cyflym iawn i’r eiddo hynny na fyddant yn
cael mynediad i fand eang cyflym iawn o dan y prosiect Cyflymu Cymru neu’r
cyfleoedd a gyflwynir yn fasnachol gan gwmnïau telathrebu dros y tair blynedd
nesaf.

4. Er mwyn cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol, rhaid cynnal adolygiad
o’r farchnad agored i nodi’r eiddo hynny nad ydynt yn gallu cael mynediad i
gysylltiad band eang gyflym iawn o dan y prosiect Cyflymu Cymru neu’r
cyfleoedd a gyflwynir yn fasnachol gan gwmnïau telathrebu.  Yn ystod adolygiad
o’r farchnad agored a gynhaliwyd yn gynharach eleni, nodwyd 98,000 o
safleoedd o’r fath fel ffigur dros dro.

5. Cynhaliwyd ymgynghoriad gennym mewn perthynas â’r rhestr hon ym mis
Gorffennaf ac mae fy swyddogion bellach yn dadansoddi’r canlyniadau. Rydym
yn bwriadu cynnal ymarfer caffael yn ddiweddarach yn ystod yr hydref gyda’r
bwriad o ddechrau prosiect newydd yn gynnar yn 2018.

6. Caiff y cynllun olynol ei ategu gan gyllideb sector cyhoeddus o hyd at £80 miliwn
a fydd, yn ei thro, yn denu arian cyfatebol o’r sector preifat er mwyn ymestyn
cwmpas band eang ymhellach i’r safleoedd anoddaf eu cyrraedd ledled Cymru
erbyn 2020.

7. Ar gyfer y rhai nad ydynt yn gallu cael mynediad i gysylltiad band eang
traddodiadol cyflym neu gysylltiad ffeibr ar hyn o bryd, mae’r cynllun Allwedd
Band Eang Cymru yn helpu ymgeiswyr i gael band eang cyflymach. Ers i’r
cynllun ddechrau ym mis Ionawr 2016, rhoddwyd cyllid i 581 o breswylwyr a
busnesau.

8. Gall busnesau hefyd ddefnyddio’r Cynllun Taleb Gwibgyswllt i helpu i dalu’r
costau cyfalaf cychwynnol er mwyn cael band eang gwibgyswllt. Yn dilyn adborth
gan fusnesau y byddent yn hoffi cysylltu ar gyflymder is na 100Mbps, mae’r
cynllun wedi cael ei addasu i ddarparu mwy o hyblygrwydd ar gyfer band eang
cyflymder canolig. Hyd yma mae 22 o fusnesau wedi manteisio ar y cynllun hwn.

9. Er nad yw polisi telathrebu wedi’i ddatganoli i Gymru, cynhaliais gyfarfod bord
gron gyda chynrychiolwyr y diwydiant ym mis Ionawr i drafod ymestyn cwmpas a
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chapasiti technoleg symudol. O ganlyniad, cyhoeddais fy mwriad i gyhoeddi 
cynllun gweithredu at dechnoleg symudol er mwyn gwella cysylltedd digidol yng 
Nghymru gan ddefnyddio’r ysgogiadau sydd gan Lywodraeth Cymru. Ar hyn o 
bryd rydym yn wrthi’n cwblhau’r cynllun gyda’r diwydiant symudol a disgwyliwn ei 
gyhoeddi’n fuan. 
 

10. Mae ffigurau Arolwg Cenedlaethol Cymru a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) 
yn dangos cynnydd cadarnhaol tuag at leihau lefelau allgau digidol ledled Cymru. 
Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod llawer mwy o bobl heb y sgiliau digidol 
sylfaenol i allu manteisio’n llawn ar dechnolegau digidol. Ymhlith y rhain, mae’r 
gallu i reoli gwybodaeth a datrys problemau ar-lein, cyfathrebu’n ddiogel, cwblhau 
trafodion yn ddiogel a chreu cynnwys digidol sylfaenol. 
 

11. Mae fy swyddogion yn parhau i adrodd ar gynnydd gan ddefnyddio ffigurau 
Arolwg Cenedlaethol Cymru ar Ddefnyddio’r Rhyngrwyd, ond maent hefyd yn 
edrych ar adnoddau data eraill, sy’n caniatáu adrodd ac olrhain cynnydd ar gyfer 
lefelau Sgiliau Digidol Sylfaenol. 
 

12. Mae ein rhaglen cynhwysiant digidol, Cymunedau Digidol Cymru, yn hyfforddi ac 
yn cefnogi sefydliadau i sicrhau bod pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol yn 
ymgysylltu â thechnolegau ac mae’n annog y broses o recriwtio gwirfoddolwyr i 
weithredu fel hyrwyddwyr digidol.   
 

13. Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf (hyd 31 March 2017) rhoddwyd cymorth i 733 o 
sefydliadau a thros 86,000 o unigolion i ymgysylltu â thechnoleg. Darparodd 
Cymunedau Digidol Cymru hyfforddiant i dros 1,400 o staff rheng flaen a 
chefnogwyd dros 1,200 o wirfoddolwyr.   
 

14. Yn dilyn gwerthusiad annibynnol, rwyf wedi ymestyn y rhaglen Cymunedau 
Digidol Cymru tan 31 Mawrth 2019. O 1 Ebrill 2017 hyd yma, mae Cymunedau 
Digidol Cymru wedi cynorthwyo 61 o sefydliadau eraill, wedi cefnogi 7,517 o 
ddefnyddwyr terfynol drwy’r sefydliadau a gafodd gymorth, wedi lleoli 117 o 
wirfoddolwyr, ac wedi darparu hyfforddiant i 447 o staff rheng flaen a 
gwirfoddolwyr. 

 

15. Yn dilyn cyhoeddi Arolwg Cenedlaethol Cymru ym mis Mehefin, mae swyddogion 
bellach yn adolygu’r ddogfen, gyda’r bwriad o gyhoeddi ‘Strategaeth’ fyw erbyn 
diwedd 2017, a fydd yn adlewyrchu cynnydd yn erbyn targedau 2017, yn 
cydnabod ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu (helpu 95% o bobl i feithrin y 
sgiliau digidol sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer y 21ain ganrif) a gosod targedau 
newydd ar gyfer 2019 a 2021. Bydd yn amlygu twf parhaus gwasanaethau 
cyhoeddus ar-lein a’r technolegau sy’n newid, yn parhau i godi proffil cynhwysiant 
digidol ac yn amlygu cysylltiadau â meysydd a rhaglenni polisi cysylltiedig sy’n 
helpu i gyflawni’r agenda.  
 

16. Dyma her na all y Llywodraeth ei hwynebu ar ei phen ei hun – mae’n rhywbeth y 
mae’n rhaid i bob sector a’r gymdeithas ehangach ei ymrwymo’n llawn iddi.   
 

Ffyniannus a diogel  
 



 

 

3 

17. Mae Symud Cymru Ymlaen yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i ‘ail-lunio cymorth 
cyflogadwyedd ar gyfer unigolion sy'n barod i gael swyddi, a'r rhai sydd bellaf o'r 
farchnad lafur, er mwyn iddynt gael y sgiliau a'r profiad i ennill a chadw swyddi 
cynaliadwy’.  Mae’r broses o ddatblygu Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd ar draws 
Llywodraeth Cymru yn ategu’r ymrwymiad hwn ynghyd â chynnig cyflogadwyedd 
newydd, ‘Cymru’n Gweithio’, a gaiff ei gyflawni o fis Ebrill 2019.  Bydd Cymru’n 
Gweithio yn cynnwys rhaglen newydd ar gyfer oedolion a dwy raglen newydd ar 
gyfer pobl ifanc: 

 

 bydd y rhaglen ymgysylltu ag ieuenctid wedi’i thargedu at unigolion rhwng 

16 a 17, nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ac sydd wedi’u 
hasesu fel pobl sy’n wynebu rhwystrau niferus sy’n eu hatal rhag ymgysylltu 
ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth â hyfforddiant mewn modd cynaliadwy  

 bydd y rhaglen hyfforddi ieuenctid yn darparu profiad gwaith i bobl ifanc sy’n 

awyddus i weithio ond sydd angen gwella eu sgiliau cyflogadwyedd er mwyn 
iddynt gael ffocws cliriach mewn perthynas â’u gyrfa a datblygu sgiliau gwell 
sy’n ymwneud â swyddi.  

 

18. Bydd y ddwy raglen ieuenctid newydd yn disodli’r rhaglenni Prentisiaethau 
cyfredol a fydd yn dod i ben ar 31 Mawrth 2019.   
 

19. Caiff y rhaglen i oedolion ei llywio gan wybodaeth am y farchnad lafur gan y 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol a thrwy gydweithio â’r Adran Gwaith a 
Phensiynau, gan gynnwys Rhaglen Iechyd a Gwaith yng Nghymru yr Adran 
Gwaith a Phensiynau. Bydd Cymru’n Gweithio yn defnyddio dull eang o nodi’r 
rhwystrau y gallai unigolyn eu hwynebu o ran cael swydd a’i chadw. Bydd yn 
defnyddio adnoddau cyffredin i symleiddio’r broses o gyfeirio pobl at y cymorth 
cyflogadwyedd cywir ac olrhain unigolion o’r ymholiadau cychwynnol i gyflogaeth. 
Bydd y rhaglen newydd yn cefnogi menter Tasglu’r Cymoedd ac yn ategu 
rhaglenni cymunedol a gyflwynir yn rhai o ardaloedd â’r amddifadedd mwyaf yng 
Nghymru. 
 

20. Bydd y rhaglen yn defnyddio’r fframwaith caffael rhwng Llywodraeth Cymru a 
Gyrfa Cymru i wella’r cyngor a’r arweiniad presennol ar gyfer oedolion.  

 
21. Caiff y rhaglen ei darparu ar y cyd â’r rhaglenni Cymunedau a Threchi Tlodi sy’n 

bodoli eisoes a fydd yn parhau i ganolbwyntio ar y rhai sydd bellaf o’r farchnad 
lafur. Bydd y Pwyllgor hefyd yn dymuno nodi y bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Gymunedau a Phlant, o fis Ebrill 2018, yn cyflwyno grant i ddatblygu seilwaith 
newydd i gefnogi pob sy’n wynebu rhwystrau cymhleth i gyflogaeth.  

 
22. Byddwn yn gweithio ar draws Llywodraeth Cymru i sicrhau: 

 
 ffocws ar anghenion yr unigolyn  
 dull di-dor o gefnogi pobl sy’n wynebu rhwystrau niferus  
 darparu cymorth wedi’i dargedu i oresgyn y rhwystrau a nodwyd 

 mwy o fynediad ac ymgysylltu drwy drefniadau gweithio ar y cyd 

 mentora, monitro ac olrhain yn effeithiol a pharhaus. 
 

23. Bydd cael darlun clir o’r cryfderau a’r rhwystrau y mae cleientiaid yn eu hwynebu 
o’r cychwyn yn galluogi gweithwyr achos Gyrfa Cymru i gefnogi taith eu cleient i’r 
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farchnad lafur mewn ffordd fwy effeithiol. Bydd adnodd categoreiddio cyffredin a 
rennir yn cynorthwyo gyda’r broses o nodi rhwystrau, a bydd y canlyniadau yn 
llywio lefel y cymorth fydd ei angen. 
 

24. Wrth inni bontio i’r broses o ddarparu rhaglenni newydd, mae fy swyddogion yn 
edrych ar yr hyn y gallwn ei wneud nawr i gefnogi unigolion yn well ar eu taith 
tuag at gyflogaeth. Bydd y trefniadau pontio yn canolbwyntio ar wneud 
diwygiadau i’n rhaglenni cyflogadwyedd cyfredol ar gyfer y cyfnod hyd at fis Ebrill 
2019 a threialu amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi agenda Tasglu’r Cymoedd 
a llywio’r broses o ddatblygu Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd. 
 

25. Rydym yn cydnabod bod yn rhaid i hyn fod yn ehangach na chymorth i unigolion 
yn unig. Rydym eisiau cefnogi cyflogwyr i recriwtio a datblygu talent o fewn eu 
busnes, cynyddu cynhyrchiant a rhoi cyfle i bobl leol gael swyddi gwell yn nes 
adref. 
 

26. Fel llywodraeth, cytunwyd bod modd inni ddefnyddio proses gaffael gyhoeddus 
mewn ffordd fwy creadigol a chydlynol er mwyn cefnogi ein cymunedau i fod yn 
gryfach yn wyneb heriau economaidd y dyfodol drwy greu economïau lleol a 
rhanbarthol mwy cynaliadwy ledled Cymru. 
 

27. Drwy ein rhaglen Swyddi Gwell yn Nes Adref rydym yn gweithio gyda TUC 
Cymru i sicrhau bod manteision buddsoddiad mawr yn cael eu hailgylchu yn ôl i 
gymunedau Cymru i gefnogi cadwyni cyflenwi lleol ac ysgogi buddsoddiad mewn 
cymunedau o amddifadedd. 

 
28. Mewn mannau eraill, rydym wedi llunio partneriaethau Ymchwil a Datblygu 

strategol amrywiol gyda busnesau yng Nghymru. Y mis diwethaf, daeth IQE ccc 
yn fusnes ‘ungorn’ cyntaf Cymru gyda chymorth 3 blynedd o arian Ymchwil a 
Datblygu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ei dechnoleg laser ceudod-fertigol sy’n 
allyrru pelydrau o’r wyneb (VCSEL). 

 
29. Rydym hefyd wedi darparu arian ar gyfer Ymchwil a Datblygu i  

 

 Gefnogi 3 prosiect yn Renishaw ym Meisgyn: medrydd fflatrwydd 

ymgorfforedig; ymchwil i sicrhau mwy o fanylder mewn un system 
niwrolawfeddygol; a chymorth parhaus ar gyfer prosiect biofeddygol sy’n cael 
ei arfarnu ar hyn o bryd. 

 Aston Martin yn Sain Tathan: Cymorth sylweddol i ddatblygu’r DBX AM8, sef 

SUV gyriant 4 olwyn o’r radd flaenaf, yn ogystal â modelau dilynol. 

 SPTS Technologies yng Nghasnewydd: Cymorth parhaus i ddatblygu 

system fodiwlar hyblyg ar gyfer gweithgynhyrchu’r genhedlaeth ddiweddaraf o 
gylchedau integredig sydd â nodweddion llai, mwy cryno a fframwaith aml-
haen/3D.  Bydd hyn yn rhoi mantais dechnegol sylweddol o’i chymharu â’r 
systemau sydd ar gael ar hyn o bryd, gan roi SPTS ar flaen y gad yn y 
diwydiant am rai blynyddoedd. Mae’n llwyddiant ysgubol, gyda throsiant SPTS 
yn cyrraedd £200m yn y cyfrifon diweddaraf a gyflwynwyd gan y cwmni, sef y 
flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhag 2015.   

 Riversimple yn Llandrindod: Cymorth sylweddol i ddatblygu cerbyd trydan 

wedi’i bweru gan danwydd-cell  
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30. Yn ogystal, mae Tata Steel wedi cael cymorth sylweddol i ddatblygu llwyfan 
newydd ar gyfer gwneud dur i wneud cynhyrchion dur datblygedig cryf iawn. 
Mae’r cymorth hwn wedi’i deilwra i alluoedd y gwaith dur ym Mhort Talbot. Mae 
Tata yn awyddus i Brifysgol Abertawe ddod yn ganolbwynt ar gyfer Ymchwil a 
Datblygu dur yn y DU; bydd y cynllun buddsoddi £1 biliwn, dros ddeng mlynedd, 
yn canolbwyntio ar ganolfan Port Talbot a’r unedau busnes sy’n is i lawr y 
gadwyn. 
 

31. Caiff penderfyniadau Tata eu gosod yn erbyn rhaglen strategol barhaus o 
fuddsoddi yn seilwaith y sector dur a metel, a gynlluniwyd i ddiogelu cynnyrch, 
cadwyni cyflenwi a thechnoleg diwydiant y DU yn y dyfodol. 
 

32. Yn y cyfamser, rydym hefyd yn buddsoddi yn y Clwstwr Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd. Bydd y clwstwr yn creu màs critigol yn y gadwyn gyflenwi drwy 
ddod â lled-ddargludyddion a chymwysiadau defnyddwyr terfynol y genhedlaeth 
nesaf ynghyd (ffonau clyfar 5G, y Rhyngrwyd Pethau, teleiechyd, cerbydau 
awtonomaidd, gwasanaethau sy’n seiliedig ar leoliad).  
 

33. Mae buddsoddi mewn seilwaith hyd yma wedi bod ar ffurf pedair colofn i leihau’r 
bwlch rhwng ymchwil academaidd cynnar a gweithgareddau masnachol.  Mae 
buddsoddiad cychwynnol Llywodraeth Cymru o £12m wedi arwain at y canlynol: 

 

 Athrofa ar gyfer Technoleg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, gwerth £90M, 
ar Gampws Maendy Prifysgol Caerdydd. 

 Canolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, gwerth £42M, yn Llaneirwg sy’n 
gweithredu fel menter ar y cyd rhwng IQE ccc a Phrifysgol Caerdydd, gan 
gyflogi 78 o bobl ar hyn o bryd. 

 buddsoddiad o £150M gan InnovateUK a phartneriaid mewn Catapwlt 
Cymwysiadau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.  

 Canolfan Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y Dyfodol, 
gwerth £10M, ym Mhrifysgol Caerdydd wedi’i hariannu gan Gyngor Ymchwil y 
DU. 
 

34. Mae Sêr Cymru wedi ein helpu i ddenu £50 miliwn o gyllid y DU drwy’r Athro 
Diana Huffaker, arbenigwraig byd enwog ym maes lled-ddargludyddion 
cyfansawdd. Mae elfennau cychwynnol Sêr Cymru – Cadeiryddion Ymchwil ‘Sêr’ 
a’r rhwydweithiau ymchwil – wedi denu tua £67.1 miliwn o incwm ymchwil ar 
gyfer gwariant o tua £19.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru. Hyd yma mae’r 
elfennau diweddaraf wedi cynnig tuag 80 o ddyfarniadau gyda rhyw 30 arall yn yr 
arfaeth. Mae cymrodyr yn gweithio ochr yn ochr â phartneriaid diwydiant, fel Rolls 
Royce, TATA Steel a Lockheed Martin yn ogystal â sawl partner o’r sector 
busnesau bach a chanolig a sefydliadau’r trydydd sector ledled Cymru. 

 
35. Ni chynlluniwyd Sêr Cymru fel ateb tymor byr, er gwaethaf rhai enillion cyflym. 

Mae’n gallu cymryd degawd i ddatblygu a mireinio tîm ymchwil llwyddiannus, felly 
mae’n hanfodol ein bod ni a’n partneriaid ym maes addysg uwch yn parhau â’n 
hymdrech. 
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36. Mae fy swyddogion hefyd yn gweithio gyda’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol (BEIS) i gynnig arian ar y cyd (hyd at £20 miliwn) ar gyfer 
Cyfleuster Profi ac Ymchwil Hydrolig Thermol. Mae’r Adran wedi llofnodi 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda ni ar yr agwedd hon ar y rhaglen ymchwil 
niwclear. Cyllideb y prosiect (gan gynnwys gwaith cwmpasu a dylunio 
rhagarweiniol yn ogystal ag adeiladu) yw hyd at £30 miliwn i’w hychwanegu at ein 
£20 miliwn ac o bosibl bydd cyfraniadau eraill o ffynonellau eraill yn arwain at 
gyflawni cyfleuster cenedlaethol gwerth £50-60M yng Ngogledd Cymru. 
 

37. Bydd y cyfleuster hydrolig thermol yn Gyfleuster Hydrolig Thermol Niwclear 
Cenedlaethol y DU, wedi’i leoli, yn ddelfrydol, ar M-SParc ar Ynys Môn.  
 

38. Mae hyn yn cyfateb â gofynion busnes Hitachi sydd angen cyfleuster hydrolig 
thermol niwclear yn y DU i brofi’r Uwch Dechnoleg Berwi Dŵr a fydd yn cael ei 
defnyddio yn Wylfa Newydd, ond a allai hefyd fod ar gael i werthwyr technoleg 
eraill. 
 

39. Byddai cyfleuster o’r fath yn un o bwysigrwydd strategol mawr yn y DU mewn 
perthynas â rhaglen biliwn o bunnoedd y DU ar gyfer Adeiladu Gorsafoedd 
Niwclear Newydd a chefnogi’r broses o weithredu’r safleoedd yn ddiogel ac yn 
effeithlon am fwy na 60 o flynyddoedd.  
 

40. Gellid disgwyl i’r lleoliad sy’n lletya’r cyfleuster elwa ar fanteision sylweddol megis 
cyflogaeth o ansawdd uchel, cyfleusterau i gefnogi uwch-weithgynhyrchu 
ehangach, cyfleoedd i fewnfuddsoddwyr, cwmnïau deillio BBaCh, ac ysgogiad ar 
gyfer rhagoriaeth academaidd.  

 
41. Ochr yn ochr â hyn, byddwn yn buddsoddi dau gadeirydd ymchwil sy’n ymwneud 

â niwclear ym Mangor drwy Sêr Cymru. 
 

42. Yn ogystal, mae gan Gymru yr economi ddigidol sy’n tyfu gyflymaf y tu allan i 
Lundain yn ôl adroddiad ar y sector gan y cwmni cyfreithiol Nockolds, gyda nifer y 
mentrau digidol yng Nghymru yn cynyddu 9.2% yn 2015. Mae perfformiad cryf y 
sector TGCh wedi helpu i greu, diogelu neu gynorthwyo mwy na 9,300 o swyddi 
ar ben uchaf y farchnad dros gyfnod o 6 blynedd o 2010 ymlaen gan ddefnyddio 
dulliau cymorth Llywodraeth Cymru. Cyhoeddwyd 4,346 o swyddi 
mewnfuddsoddi newydd o ganlyniad i nifer o brosiectau mawr gan gynnwys CGI, 
Alert Logic, General Dynamics UK, Capgemini a BT. Roedd perfformiad y Sector 
TGCh yn 2015/16 a 2016/17 yn cyfrif am bron 30% o’r holl brosiectau Buddsoddi 
Uniongyrchol o Dramor a gofnodwyd ar gyfer Cymru, sy’n arwydd o amlygrwydd 
cynyddol technoleg yn yr economi. 
 

Iach ac egnïol 
 

43. Rwyf fi ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi 
cymeradwyo’r broses o ddatblygu gweledigaeth a chenhadaeth at ddiben newydd 
ar gyfer Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf. Bydd hyn yn cynnwys datblygu 
cyfleoedd i greu gwerth drwy ymgysylltu rhwng y GIG a Diwydiant. 
 

44. Ym mis Mai 2017 sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidog gyda’r bwriad 
o ddatblygu’r weledigaeth a’r genhadaeth hon. Mae’r grŵp hwn yn cynnwys 
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arbenigedd i adlewyrchu meysydd penodol busnes a masnach, 
entrepreneuriaeth, cwmnïau rhyngwladol a’r GIG. 
 

45. Y weledigaeth waith ddrafft ar gyfer yr Hwb yw cael ei gydnabod yn rhyngwladol 
am greu gwerth ar draws y system iechyd a gofal yng Nghymru drwy adeiladu 
ecosystem arloesi ffyniannus a deinamig.  
 

46. Bydd manteision y dull hwn yn lleihau’r adnoddau sydd eu hangen o fewn y GIG 
ac yn creu gwerth drwy fabwysiadu cynnyrch a gwasanaethau newydd.  Bydd 
hyn yn arwain at arbedion effeithlonrwydd, manteision i gleifion ac arbedion o ran 
costau i’r GIG a thwf economaidd cynaliadwy (creu swyddi, datblygu BBaCh/ 
cwmnïau deillio, Buddsoddi Uniongyrchol o Dramor) ar gyfer diwydiannau gofal 
iechyd a gwyddorau bywyd. 
 

47. Ar hyn o bryd mae’r Grŵp yn cynnal gweithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid i 
brofi egwyddorion sy’n dod i’r amlwg a’r cyfeiriad o ran ei ddatblygiad. Mae 
grwpiau ffocws wedi’u targedu yn anelu at nodi ffyrdd o wella gweithio mewn 
partneriaeth a chydweithio â rhanddeiliaid mewn perthynas â phennu diben 
newydd ar gyfer yr Hwb Gwyddorau Bywyd. Byddant yn caniatáu i’r Grŵp ddeall 
anghenion rhanddeiliaid yn well.   
 

48. Rwy’n disgwyl i’r Grŵp gyflwyno adroddiad imi yn yr hydref. 
 
 

Uchelgais a dysgu  

 
49. Mae grant yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yn ariannu gweithgareddau 

ymgysylltu â pheirianneg a gwyddoniaeth, er mwyn annog ein pobl ifanc i 
ymddiddori mewn gwyddoniaeth a recriwtio i astudiaethau a gyrfaoedd sy’n 
ymwneud â gwyddoniaeth. Mae’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol bellach 
wedi dosbarthu tua £2.7 miliwn ar gyfer 20 o raglenni a ddyluniwyd i gyrraedd 
dros 186,000 o fyfyrwyr mewn dros 870 o ddigwyddiadau, gyda 462 o 
ddigwyddiadau datblygu ar gyfer 2800 o athrawon gwyddoniaeth hefyd erbyn 
dechrau 2018. Fel rhan o’i dull strategol mae nifer o’r rhaglenni hyn yn 
canolbwyntio’n bennaf ar annog mwy o ferched i astudio gwyddoniaeth ac 
ystyried gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. 
 

50. Rwyf wedi ysgrifennu at Gadeiryddion Gyrfa Cymru a Bwrdd Cynghori Busnes 
Cymru yn croesawu eu hymgysylltiad â gwaith i ymchwilio i opsiynau ar gyfer 
cysoni neu integreiddio Gyrfa Cymru a Busnes Cymru. Yn erbyn cefndir o 
gyfyngu ar wariant yn y sector cyhoeddus mae’n hanfodol ein bod yn ymchwilio i 
ffyrdd o arloesi a rhyddhau arbedion effeithlonrwydd yn ogystal â pharhau i 
gefnogi gwasanaethau gwerthfawr i gleientiaid a dinasyddion.  
 

51. Bydd y broses arfarnu opsiynau yn cymryd sawl mis i’w chwblhau a, gyda 
chydweithrediad Bwrdd Gyrfa Cymru a Phanel Cynghori Busnes Cymru, rydym 
yn gobeithio cwblhau’r broses yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd. Bydd y broses 
arfarnu opsiynau yn gadarn ac yn cael ei defnyddio i lywio unrhyw 
benderfyniadau a wneir yn y dyfodol.  
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52. Waeth beth fydd yn dod i’r amlwg, mae manteision pendant ynghlwm wrth gysoni 
a chydweithio agosach mewn perthynas â thrawsnewid digidol a gwasanaethau 
digidol. Caiff y rhain eu datblygu ar y cyd â gweithgareddau arfarnu opsiynau 
ehangach. 
 

53. Mae Gyrfa Cymru yn symud ymlaen yn gadarnhaol drwy weithredu ei 
Weledigaeth ar gyfer darparu gwasanaethau, “Newid Bywydau”, gan ddechrau 
cyflwyno adnoddau a gwasanaethau newydd i gysylltu ysgolion a chyflogwyr yn 
well a modelau cyflenwi newydd ar gyfer pobl ifanc mewn ysgolion.   

 
54. Mae gwasanaethau i’r rhai mewn addysg wedi bod dan bwysau dros y 

blynyddoedd diwethaf wrth i Gyrfa Cymru orfod ymestyn gwasanaethau i ddiwallu 
anghenion nifer o grwpiau cleientiaid sy’n flaenoriaeth. Fodd bynnag, cafodd 
Gyrfa Cymru neges glir bod angen rhoi mwy o bwyslais ar ddychwelyd i weithio 
mewn ysgolion gyda phobl ifanc pan fyddant yn ymgynghori â rhanddeiliaid ar eu 
gweledigaeth o ran cyflawni. Mae’r ffocws hwn yn ganolog i’r cylch gwaith a 
roddwyd i Gyrfa Cymru eleni. Dylai newid sylweddol fod yn amlwg o fis Medi 
ymlaen, gyda mwy o gynghorwyr gyrfa yn gweithio mewn ysgolion i helpu pobl 
ifanc i ddeall eu hopsiynau a gwneud dewisiadau deallus a hyddysg. 
 

55. Mae Model Darganfod Gyrfa newydd yn cael ei gyflwyno fel rhan o 
drawsnewidiad mawr i’r gwasanaeth a nodwyd yng ngweledigaeth y cwmni, sef 
‘Newid Bywydau’. Bydd y dull newydd yn gwella offer integreiddio, adnoddau a 
chymorth – gan helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau hyddysg a chynlluniau gyrfa 
cadarn. Bydd datblygu gwasanaethau digidol o ansawdd uchel yn caniatáu i 
Gyrfa Cymru ddefnyddio capasiti ei gynghorwyr yn well, gan ganolbwyntio a 
thargedu mewnbwn lle mae ei angen fwyaf.  
 

56. Mae Gyrfa Cymru yn gwneud cynnydd arwyddocaol o ran datblygu 
gwasanaethau digidol. Ym mis Medi, caiff cronfa ddata newydd o’r enw 
Cyfnewidfa Addysg a Busnes ei chyflwyno. Bydd hon yn cysylltu ysgolion a 
chyflogwyr er mwyn galluogi cysylltiadau mwy effeithiol rhwng addysg a  busnes. 
Caiff ardal Tasglu’r Cymoedd ei blaenoriaethu ar ddechrau’r flwyddyn 
academaidd fel man cychwyn ar gyfer cyflwyno cenedlaethol yn ystod 2018.  
Mae safle arddangos ar gyfer gwefan ‘newydd’ gyrfacymru.com yn cael ei dreialu 
ar hyn o bryd gyda defnyddwyr.  Mae Gyrfa Cymru hefyd wedi lansio cyfres o 
weminarau llwyddiannus sy’n caniatáu i gyflogwyr fel Airbus a’r GIG gysylltu ag 
ysgolion ledled Cymru.   

 
57. Mewn perthynas â datblygu sgiliau, rydym wedi sefydlu strwythur llywodraethu 

newydd sy’n galluogi Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru, a arweinir gan 
gyflogwyr, i adrodd yn uniongyrchol i Gyngor Datblygu’r Economi ar faterion sy’n 
ymwneud â chyflogaeth a sgiliau. Mae’r trefniant gwaith newydd hwn yn rhoi 
safbwynt strategol gwell i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â sgiliau a bydd yn 
cryfhau cysylltiadau â busnesau, menter gymdeithasol ac undebau llafur er mwyn 
dylanwadu ar bolisi ar draws nifer o feysydd sy’n berthnasol i sgiliau a’r economi 
ehangach. Mae Cadeirydd pob Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn aelod llawn o 
Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru.  
 

58. Mae’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn cynhyrchu cynllun cyflogaeth a 
sgiliau blynyddol, sy’n nodi’r blaenoriaethau ar gyfer eu rhanbarth yn seiliedig ar 
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anghenion cyflogwyr. Mae’r cynlluniau hyn yn nodi sectorau economaidd 
allweddol ac yn llywio penderfyniadau cynllunio ar gyfer darparwyr ac yn darparu 
tystiolaeth hanfodol er mwyn gwneud penderfyniadau o ran buddsoddi mewn 
sgiliau. Bydd gan Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru rôl i oruchwylio’r 
blaenoriaethau rhanbarthol a gyflwynir gan Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 
drwy’r cynlluniau hyn.  

 
59. Y cynlluniau hyn yw’r dystiolaeth cyflogaeth a sgiliau ar gyfer Bargeinion Dinas-

ranbarthau a Bargeinion Twf. Mae pob Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi 
datblygu cysylltiadau cryf â’u strwythurau priodol ar gyfer Bargeinion Dinas-
ranbarthau a Bargeinion Twf, a adlewyrchir yn eu trefniadau llywodraethu. Mae 
gan Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru ran i’w chwarae hefyd o ran cysoni 
gweithgareddau â’r Fargen Ddinesig a Bargeinion Twf. 
 

60. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda gwledydd eraill y DU i leihau effaith 
gwahaniaethau mewn polisïau sgiliau ar y rhai sy’n cyflogi, yn gweithio ac yn 
dysgu ar draws ffiniau’r DU. Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth y DU i beidio ag 
ariannu neu orfodi’r defnydd o Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol, sefydlodd 
y tair Gweinyddiaeth Ddatganoledig system i sicrhau bod cymhwysedd 
galwedigaethol dysgwyr yn parhau i fod yn gludadwy ac yn drosglwyddadwy ar 
draws rhanbarthau, gwledydd a sectorau, a thrwy hynny gefnogi cyflogwyr sy’n 
gweithredu neu’n recriwtio ar draws ffiniau’r DU. Mae’r Gweinyddiaethau 
Datganoledig yn comisiynu Partneriaid Cyflenwi yn flynyddol ar draws pob sector 
i adolygu a datblygu Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a Fframweithiau 
Prentisiaeth i sicrhau eu bod yn gyfoes ac yn diwallu anghenion y diwydiant. 
Mae’r Gweinyddiaethau Datganoledig hefyd yn datblygu perthynas gadarnhaol 
gyda’r Sefydliad Prentisiaethau (IFA) yn Lloegr er mwyn ceisio cysoni safonau 
galwedigaethol.  O ganlyniad i adolygiad annibynnol o’r Safonau Galwedigaethol 
Cenedlaethol yn 2016 mae cynllun 5-mlynedd yn cael ei ddatblygu sy’n ceisio 
cysoni safonau ar draws ffiniau.  Mae’n cynnwys Cynllun Cyfathrebu ar gyfer 
Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a gwaith arfaethedig i wella’r Gronfa 
Ddata gyfredol ar gyfer Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol sydd wedi dyddio, 
a rhoi Cronfa Ddata newydd ar waith yn ystod 2018/19.  
 

61. Nod Polisi Sgiliau Llywodraeth Cymru yw cysoni prentisiaethau i ddiwallu 
anghenion economi Cymru. Rydym eisoes yn gweithio gyda chyflogwyr i ymestyn 
a chryfhau llwybrau mewn perthynas â STEM, y diwydiannau digidol, technoleg 
gwybodaeth, adeiladu a gwasanaethau ariannol. 

 
62. Ym mis Chwefror 2017, cyhoeddais Bolisi Sgiliau Prentisiaethau Llywodraeth 

Cymru, gan Gysoni’r model Prentisiaethau ag anghenion economi Cymru, sy’n 
ymateb i’r heriau hyn. Yn ogystal ag ymrwymo i gyflawni isafswm o 100,000 o 
brentisiaethau o ansawdd i bobl o bob oedran yn ystod tymor presennol y 
Cynulliad, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn blaenoriaethu buddsoddi yn y 
canlynol: 
 

 ymdrin â phrinder sgiliau drwy ddatblygu prentisiaethau mewn sectorau twf a 
galwedigaethau sy’n dod i’r amlwg yn unol â blaenoriaethau a bennwyd gan 
Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol  
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 datblygu sgiliau lefel uwch – gan ganolbwyntio ar brentisiaethau lefel 3 ac 
uwch yn arbennig mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a llwybrau 
proffesiynol, lle mae’r niferoedd sy’n dychwelyd yn tueddu i fod yn uwch  

 cynyddu nifer y bobl 16-19 oed sy’n dechrau prentisiaethau, gan adlewyrchu 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi prentisiaid ifancach  

 cyflwyno nifer fwy o brentisiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a/neu rai 
dwyieithog. 

 

63. Yn y cyfamser mae Ardoll Brentisiaethau’r DU wedi dod i rym ers 6 Ebrill 2017. 
Mae’r ardoll yn gwrthdaro â meysydd cyfrifoldeb datganoledig, gan anwybyddu a 
thanseilio ein dull cryf a nodedig o gefnogi prentisiaethau yng Nghymru yn llwyr. 
 

64. Mae Llywodraeth y DU yn nodi y byddwn yn derbyn £128m, £133m a £138m 
dros y tair blynedd nesaf.  Nid arian newydd yw hwn. Mae Llywodraeth y DU wedi 
cwtogi arian cyhoeddus ar gyfer cyllidebau sgiliau a phrentisiaethau ac wedi rhoi’r 
dreth hon yn eu lle. Er mwyn cyflawni ein blaenoriaethau byddwn yn cynyddu 
buddsoddiad mewn prentisiaethau o £96m i £111.5m ar gyfer 2017-18, gan olygu 
ein bod yn gwneud buddsoddiad ychwanegol mewn prentisiaethau yng Nghymru. 
 

65. Mae’r diwygiadau i brentisiaethau yn Lloegr a chyflwyno’r Ardoll Brentisiaethau 
wedi arwain at fwy o alwadau gan gyflogwyr, yn enwedig yn y Sector Cyhoeddus 
a chan gwmnïau ar draws y DU sydd eisiau bod yn rhan o’r broses o ddatblygu 
ein fframweithiau ar gyfer prentisiaethau. Felly rydym yn diwygio’r dull o adolygu 
fframweithiau.  

 
66. Bydd yr ardoll yn cael effaith anghymesur ar y sector cyhoeddus yng Nghymru. 

Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif y bydd yn rhaid i gyflogwyr yn y sector 
cyhoeddus yng Nghymru dalu £30m y flwyddyn i Drysorlys y DU.  
 

67. Mae fy swyddogion yn gweithio’n agos â sefydliadau’r sector cyhoeddus ledled 
Cymru i ymchwilio i sut y gall y rhaglen Prentisiaethau gefnogi eu hanghenion o 
ran y gweithlu yn well, gan gynnwys: Awdurdodau Lleol, GIG Cymru, 
Gwasanaeth Tân ac Achub, Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a’r Asiantaeth 
Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA). 
 

68. Mae Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru wedi cytuno i sefydlu Bwrdd Cynghori 
Cyflogwyr ar Brentisiaethau, am gyfnod o 12 mis i ddechrau, i edrych ar 
flaenoriaethau a seilwaith y fframwaith.  Mae pethau’n newid ar draws y system 
ond rydym yn glir o ran y canlyniadau sydd eu hangen gan y grŵp cyflogwyr hwn. 
 

69. Rydym wedi comisiynu amrywiaeth o Fframweithiau Prentisiaethau newydd i 
ddarparu prentisiaethau ar draws sectorau allweddol o’r economi yng Nghymru. 
Lle mae cymorth i gyflogwyr ar gyfer elfennau o Brentisiaethau yn Lloegr, byddwn 
yn ystyried eu mabwysiadu yng Nghymru – yn dibynnu a ydynt yn gyson â’n 
blaenoriaethau ac yn cynnwys cymwysterau. 
 

70. Mae’r Polisi Sgiliau Prentisiaethau yn cynnwys cam gweithredu i ddatblygu 
Prentisiaethau Uwch sydd â chymwysterau ar yr un lefel â Gradd. Ym mis 
Rhagfyr 2016, gwahoddodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) 
gynlluniau gan sefydliadau i ddatblygu cymwysterau lefel gradd a allai fod yn 
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rhan o brentisiaeth.  Cyfyngwyd y cynnig i ddiddordeb mewn Peirianneg, 
Gweithgynhyrchu Uwch a TG/cyfrifiadura. 
 

71. Mae un ar ddeg o sefydliadau AU/AB a ariennir yn uniongyrchol gan CCAUC 
wedi mynegi diddordeb mewn meysydd fel: Offeryniaeth Reoli, Gwyddoniaeth 
Deunydd Peirianneg Pŵer, Cyfryngau Digidol, Gwyddor Data, Seiberddiogelwch, 
Peiriannydd Meddalwedd a Pheiriannydd Rhwydwaith. 
 

72. Y Cynghorau Sgiliau Sector sy’n gyfrifol am reoli’r seilwaith ar gyfer y 
fframweithiau prentisiaeth newydd hyn a sicrhau bod cyflogwyr yn ymrwymo 
iddynt. Yn ôl yr arwyddion hyd yma, bydd y galw a’r angen gan gyflogwyr yn 
sylweddol.  Bydd costau uned yn pennu’r niferoedd y gallwn eu cefnogi a byddwn 
yn destun cyfyngiadau ariannol o fewn y Gyllideb ar gyfer Prentisiaethau.  Ar 
gyfer cam cyntaf y cyfnod peilot rydym yn gweithio ar sail talu 100% o’r costau 
am fod nifer o’r cyflogwyr eisoes o’r farn eu bod wedi talu am eu hyfforddiant 
drwy’r Ardoll Brentisiaethau ac er mwyn rhoi hwb i’r system.  

 
73. Rydym wedi ymrwymo i gynhyrchu canllawiau ar gyllid a chyflawni yn ystod mis 

Medi 2017. Mae arfarniad opsiynau llawn yn cael ei ddatblygu gan swyddogion a 
bydd grŵp gorchwyl a gorffen mewnol yn ymchwilio i’r opsiynau ac yn gwneud 
argymhellion imi yn barod ar gyfer cyhoeddi’r cyllid arfaethedig ym mis Medi 
2017. 

 
74. Rydym hefyd wedi datblygu dull newydd o fuddsoddi yn nyfodol ein cymoedd 

drwy greu Rhaglen Rhannu Prentisiaethau newydd a fydd yn cryfhau ac yn 
ymgysylltu â chyflogwyr a chymunedau lleol yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr 
Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen. Bydd y rhaglen yn sefydlu 
Cymdeithas Hyfforddiant Grŵp y Cymoedd a fydd yn cyflogi prentisiaid ar draws 
ardal tasglu’r cymoedd.  Ei swyddogaethau allweddol fydd: 

 

 cydlynu a rheoli’r broses o recriwtio a chyflogi prentisiaid yn ardaloedd y 
cymoedd o fewn pynciau allweddol sy’n ymwneud â STEM neu bynciau a 
gymeradwywyd lle y nodwyd bod methiant yn y farchnad o fewn yr ardal 
honno  

 hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ynghlwm wrth y Rhaglen Rhannu Prentisiaethau i 
BBaCh – gan ddangos y manteision i fusnesau yn sgil rhannu adnodd dros 
gyfnod o amser, gan gynyddu capasiti’r busnes ac arwain at gyfleoedd 
cyflogaeth amser llawn o bosibl, lle y mae rhaglenni traddodiadol wedi methu 
neu lle y mae’r cyllid wedi dod i ben  

 datblygu partneriaethau gyda darparwyr hyfforddiant lleol, colegau a 
phrifysgolion i ddarparu sgiliau a hyfforddiant ychwanegol o fewn y llwybr 
dysgu  

 ymgysylltu ag ysgolion i hyrwyddo recriwtio prentisiaid ar gyfer y sector gan 
ddangos y llwybr arfaethedig fel cyfle gyrfa ymarferol, gan godi uchelgeisiau 
ymysg ymgeiswyr gwrywaidd/benywaidd a chyflawni’r strategaeth leol i 
ymgysylltu â phobl nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth 
(NEETS) o fewn y garfan 16-24 oed. 
 

Ffyniant i Bawb: Strategaeth Genedlaethol 
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75. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi strategaeth genedlaethol draws-
lywodraethol syml ar Ffyniant i Bawb cyn bo hir. Bydd yn cwmpasu’r 
gweithgareddau yn ystod y tymor hwn ac yn gosod y sylfeini ar gyfer gweithredu 
yn ystod y tymor hwy. 
 

76. Bydd y strategaeth yn nodi’r camau y byddwn yn eu cymryd a meysydd 
blaenoriaeth i ganolbwyntio arnynt yn y tymor byr er mwyn gosod sylfeini ffyniant 
i bawb. 
 

77. Bydd fy mhortffolio yn chwarae rhan allweddol o ran sicrhau ein bod yn cyflawni 
ein huchelgeisiau. 

 
 
 
 
Julie James AC 
Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth  
Medi 2017 




