
 

  

 

 Grŵp Trawsbleidiol ar Brifysgolion  

Nodiadau’r cyfarfod 

Dyddiad y cyfarfod 18.00pm, Dydd Mercher 04 Gorffennaf 2018 

 

Lleoliad  Ystafell Gynadledda B, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

Presennol  Aelodau’r Cynulliad: Hefin David AC; David Rees AC.  

Aelodau o Brifysgolion: Elizabeth Treasure (Prifysgol 

Aberystwyth); Maria Hinfelaar (Prifysgol Glyndŵr); Richard B 

Davies (Prifysgol Abertawe); Karen Holford (Prifysgol Caerdydd); 

Julie Lydon (Prifysgol De Cymru); Amanda Wilkinson 

(Prifysgolion Cymru); Olivia Jones (Prifysgolion Cymru). 

Eraill: David Blaney (CCAUC); Bethan Owen (CCAUC); Phil 

Boshier (Cynulliad Cenedlaethol Cymru); Rhys Flowers 

(Ysgrifennydd). 

 

  

1. Croeso a chyflwyniad gan y Cadeirydd 

 

• Croesawodd Hefin David AC y rhai a oedd yn bresennol a chafwyd trafodaeth fer ar 

ddyfodol ariannu strwythurol yn dilyn Brexit, a’r ffaith bod ansicrwydd ynghylch sut y 

byddai'r Gronfa Gyd-ffyniant yn gweithio. 

 

2. Adolygiad Reid: Yr Athro Karen Holford, aelod o banel Adolygiad Reid a Dirprwy  

Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd 

 

• Agorodd Karen Holford drwy ddweud bod y panel adolygu wedi ymgynghori ag ystod 

eang o randdeiliaid yn ystod y broses. Aeth ymlaen i ddweud bod y panel hefyd wedi cael 

y cyfle i brofi'r argymhellion interim gyda nifer o'r bobl yr oeddent wedi ymgysylltu â 

hwy. 



• Cafodd y panel ei siomi ar yr ochr orau gan ehangder a dyfnder ymchwil ac arloesi yng 

Nghymru a bod yna gefnogaeth gref iddo. Daeth hefyd yn amlwg yn ystod yr adolygiad 

fod cryfhau ymchwil ac arloesi yn sylfaenol wrth helpu i gyrraedd y nodau a amlinellir yn 

Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

• Er bod yr adolygiad wedi dod o hyd i nifer o feysydd rhagoriaeth, canfu’r panel rai 

gwendidau strwythurol hanesyddol ym maes ymchwil ac arloesi yng Nghymru, gyda'r 

Athro Graeme Reid yn nodi anallu i addasu i'r dirwedd newydd a oedd yn datblygu. 

• Y prif rwystr sy'n dal ymchwil a datblygu yng Nghymru yn ôl yw ariannu, a dylid ystyried 

rhoi blaenoriaeth i fynd i'r afael â diffygion yr ecosystem ariannu gyfredol. Roedd 

prifysgolion Cymru ar hyn o bryd yn gweithredu o dan "anfantais sylweddol" o'i gymharu 

â rhannau eraill o’r DU. 

• Roedd yr adolygiad yn amserol iawn yng ngoleuni Brexit a’r ymrwymiad diweddar gan 

Lywodraeth y DU i gynyddu gwariant ar ymchwil ac arloesi. Rhaid newid erbyn hyn 

oherwydd y newidiadau i dirlun ymchwil ac arloesi yn y DU wrth i drefniadau ariannu 

strwythurol ddod i ben. Roedd yr Alban eisoes yn newid ac yn gweithredu diwygiadau yn 

unol ag argymhellion Adolygiad Reid, tra bo Research England hefyd yn gwneud 

buddsoddiadau pellach. 

• Roedd consensws cyffredinol ei bod hi'n hanfodol i'r argymhellion a amlinellir yn yr 

adroddiad gael eu gweithredu cyn gynted ag y bo modd. Byddai hyn yn arwain at 

gynnydd sylweddol yng ngallu sector prifysgolion Cymru i sicrhau cyllid ymchwil pellach. 

• Ystyriwyd bod sefydlu swyddfa yn Llundain yn hanfodol bwysig. Byddai hyn yn galluogi'r 

sector i wneud cysylltiadau dylanwadol a chael gwell syniad o ba dueddiadau ariannu 

oedd ar y gorwel. 

• I gloi, dywedodd Karen Holford nad oedd wedi clywed unrhyw feirniadaeth o'r adroddiad 

ers ei gyhoeddi. Fodd bynnag, pwysleisiodd pa mor bwysig oedd bod yna ymdeimlad o 

frys wrth weithredu'r argymhellion cyn i’r cyfle hwn i’r maes ymchwil a datblygu yng 

Nghymru gael ei golli. 

 

3. Dyfodol ymchwil ac arloesi yng Nghymru: Dr David Blaney, Prif 

Weithredwr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru  

 

• Agorodd David Blaney trwy ddweud bod awdur yr adolygiad, yr Athro Graeme Reid, yn 

ffigwr awdurdodol iawn ym maes ymchwil ac arloesi yn y DU 

• Mae angen isadeiledd ymchwil ac arloesi yng Nghymru er mwyn denu buddsoddiad. 

• Nodwyd bod y sefyllfa ariannu gyfredol yn dynn iawn, a byddai'r broses o weithredu'r 

diwygiadau a amlinellir yn Adolygiad Diamond yn broses hirdymor. Felly, roedd yn 



hanfodol bod cyllid pellach yn cael ei roi i ymchwil ac arloesi yng Nghymru ac roedd yn 

hanfodol bod hyn yn cael ei wneud cyn gynted ag y bo modd. 

• Fel rhan o'r newidiadau angenrheidiol, roedd CCAUC yn bwriadu ymgysylltu mwy yn 

rhagweithiol â darparwyr cyllid a chynghorau ymchwil. 

• Gyda chynlluniau CCAUC i gymryd safbwynt llawer mwy rhagweithiol, disgwylir hefyd y 

byddai'n rhaid i'r sector addysg uwch yn gyffredinol fod yn fwy rhagweithiol wrth wneud 

y cysylltiadau angenrheidiol. 

 

4. Sesiwn drafod  

 

• Yn ystod y sesiwn drafod, trafodwyd yr heriau sy'n wynebu prifysgolion Cymru wrth 

geisio sicrhau cyllid ymchwil ac arloesi yn fwy manwl. Heblaw am y prinder cyllid acíwt y 

mae prifysgolion Cymru yn ei wynebu - o'i gymharu â Lloegr - roedd rhai o'r heriau eraill 

yn cynnwys: 

o Graddfa: roedd maint cymharol lai sector addysg uwch Cymru weithiau'n rhwystr 

i sicrhau cyllid. Lle'r oedd meysydd arbenigedd, roedd enghreifftiau o 

gydweithredu da rhwng prifysgolion Cymru. 

o Roedd ariannu gan ddiwydiant yng Nghymru yn ffactor. 

• Nododd Amanda Wilkinson y gallai targed Llywodraeth y DU o fuddsoddi 2.4% o 

gynnyrch domestig gros y DU mewn ymchwil a datblygu erbyn 2027 arwain at ofyniad i 

fuddsoddi mewn sectorau/rhannau o'r wlad a oedd eisoes yn gryf. 

• Awgrymodd Julie Lydon y gallai Cymru, yr Alban a rhai rhanbarthau yn Lloegr 

gydweithio er mwyn helpu i osgoi monopoli ariannu gan Lundain a de-ddwyrain Lloegr.  

• Cafwyd trafodaethau am Ganolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd 

(CUBRIC), a roddwyd fel esiampl dda iawn o'r effeithiau trawsnewidiol y gall cynnig 

ariannu llwyddiannus eu cael ar brifysgolion (a’r gymdeithas yn ehangach) a sut y gall y 

manteision hyn luosogi dros amser.  

• Nodwyd hefyd sut y gall meddu ar gyfleusterau blaengar olygu bod prifysgolion 

yn gallu denu academyddion o safon uwch a bod y gwrthwyneb hefyd yn wir - gall 

tanfuddsoddi mewn cyfleusterau arwain at golli ymchwilwyr posibl. 

• Cytunwyd, er bod digon o enghreifftiau o waith ymchwil rhagorol yn digwydd yng 

Nghymru ar hyn o bryd, nad oedd ar y raddfa y byddai prifysgolion yn ei hoffi.  

• Dywedodd Maria Hinfelaar fod Cymru'n brin o gyllid sbarduno ar gyfer prosiectau 

arloesi ar raddfa lai. Ychwanegodd Amanda Wilkinson y gallai colli ariannu strwythurol 

wneud y sefyllfa'n un ddifrifol.  



• Dechreuodd Hefin David drafodaeth am sut y gallai'r sector prifysgolion ymgysylltu'n 

rhagweithiol â Chynulliad Cenedlaethol Cymru a helpu i ddylanwadu ar drafodaethau 

polisi. Cytunwyd y byddai ymgysylltiad rhagweithiol pellach yn digwydd gydag Aelodau'r 

Cynulliad. 

 

 

  


