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Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Yr Athro Peter Halligan – Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru 
Llywodraeth Cymru 

Diben 

1.Fe ymgymerodd Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru yr Athro Peter Halligan â’i swydd
ym mis Mawrth 2018. Mae’r papur hwn yn rhoi deunydd cefndir a diweddariad byr ar y
cynnydd i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau cyn y sesiwn graffu arfaethedig ar
ddydd Mercher 17 Hydref 2018. Mae hyn yn cynnwys disgrifiad o’i rôl draws-bortffolio a’i
swyddfa ategol (y cytunwyd arnynt yn ddiweddar gyda’r Cabinet), diweddariadau byr ar
raglenni sy’n gysylltiedig â’r Prif Gynghorydd Gwyddonol a gyflawnwyd yn flaenorol/sy’n
mynd rhagddynt ar hyn o bryd, a chynlluniau yn y dyfodol i ddefnyddio’r rôl fel rhan o
waith ehangach i hyrwyddo gwyddoniaeth gan edrych tuag at allan (diplomyddiaeth
gwyddoniaeth) sydd wedi’i fwriadu i wella delwedd gystadleuol Cymru, herio cysylltiadau
negyddol posibl, meithrin cydweithio rhyngwladol gwell a sicrhau cydnabyddiaeth i broffil
gwyddoniaeth ac ymchwil Cymru.

Cyflwyniad 

2. Caiff pwysigrwydd tyfu economi wybodaeth sy’n seiliedig ar wyddoniaeth, sgiliau ac
arloesi ei ystyried yn eang fel rhywbeth sy’n hanfodol i gystadleurwydd byd-eang. Mae’n
elfen allweddol o strategaethau’r rhan fwyaf o lywodraethau, sydd â’u bryd ar welliant
economaidd a chymdeithasol cynaliadwy. Fodd bynnag, mae swm yr wybodaeth a’r
dystiolaeth wyddonol wedi tyfu’n gyflymach ac yn gyflymach ac mae llawer o
lywodraethau wedi penodi cynghorwyr gwyddonol i helpu i oleuo polisi a
phenderfyniadau, gan gredu bod synthesis cywir, diduedd o dystiolaeth wyddonol
berthnasol yn un o’r cyfraniadau mwyaf gwerthfawr y gall cymuned ymchwil eu cynnig i
benderfynwyr democrataidd. Mae arolygon o agwedd y cyhoedd yn cadarnhau
cefnogaeth gref i ddefnyddio cyngor gwyddonol fel rhan o broses llunio polisïau
llywodraethau.

3. Mae gwahanol fodelau o gyngor gwyddonol yn adlewyrchu diwylliannau gwleidyddol
gwahanol. Yn y DU, mae swydd Prif Gynghorydd Gwyddonol wedi hen ennill ei phlwyf,
gyda rolau tebyg wedi’u mabwysiadu gan nifer o wledydd, megis Awstralia; Canada;
Ciwba; y Weriniaeth Tsiec; India, Iwerddon; Malaysia a Seland Newydd. Mae’r system o
gyngor gwyddonol i’r Llywodraeth yn y DU yn uchel ei bri, gyda Phrif Gynghorydd
Gwyddonol ym mhob un o adrannau’r Llywodraeth a Phrif Gynghorydd Gwyddonol y
Llywodraeth yn adrodd yn uniongyrchol wrth Brif Weinidog y DU. Yn 2006, penododd yr
Alban ei Phrif Gynghorydd Gwyddonol cyntaf, gydag Iwerddon yn gwneud yr un modd yn
2007. Yn 2010, fe wnaeth Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones benodi’r Athro John
Harries fel Prif Gynghorydd Gwyddonol cyntaf Cymru (2010-13). Ym mis Mawrth 2018,
dechreuodd yr Athro Halligan fel Prif Gynghorydd Gwyddonol newydd Cymru, gan
olynu’r Athro Julie Williams, a roddodd y gorau i’r swydd yn hydref 2017 i ymgymryd â
swydd arwain y Sefydliad Ymchwil Dementia a oedd newydd gael ei greu.

4. Ar ei lefel fwyaf rhydwythol, mae cyngor gwyddonol yn cyfeirio at ymarfer lle caiff
gwybodaeth wyddonol ei harneisio a’i syntheseiddio, gyda pholisi’n cyfateb i’r set o
egwyddorion sy’n rhoi arweiniad ar gyfer camau gweithredu er mwyn cyflawni canlyniad
penodol. Er bod cyngor gwyddonol yn werthfawr ac yn hanfodol, mae’n dal i fod yn un o
nifer o ffactorau ar gyfer penderfynwyr ac yn un o nifer o ystyriaethau i benderfynwyr.

5. Gyda golwg ar ddysgu o arfer gorau a sefydlu cysylltiadau perthnasol, mae’r Athro
Halligan wedi ymgysylltu’n helaeth ers ymgymryd â’i rôl ym mis Mawrth â’r gymuned
ymchwil, busnes a pholisi yng Nghymru a’r tu allan i Gymru, ac yn arbennig mae wedi
datblygu cysylltiadau cynhyrchiol â phrif gynghorwyr gwyddonol yng Nghanada; yr Alban;
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Iwerddon; Quebec ac Ewrop ynghyd â Phrif Gynghorydd Gwyddonol Llywodraeth y DU a 
benodwyd yn ddiweddar, uwch aelodau o’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol (BEIS); UK Research and Innovation (UKRI); sefydliadau ymchwil 
(CCAUC, Prifysgolion Cymru, Y Labordy Ffisegol Genedlaethol); Prifysgolion a 
busnesau (Airbus, IQE). 

6. Gyda chymorth y swyddogion yn Swyddfa Wyddoniaeth newydd Llywodraeth 
Cymru, mae’r elfennau allweddol o rôl Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru yn cynnwys: 

 sicrhau bod polisïau a phenderfynwyr y Llywodraeth yn cael eu goleuo gan y 
dystiolaeth wyddonol orau i ategu prosesau penderfynu cyhoeddus; 

 hyrwyddo rôl gwyddoniaeth yn y Llywodraeth a hyrwyddo cyflawniadau deallusol, 
arloesol a diwylliannol Cymru’n genedlaethol ac yn rhyngwladol; 

 cynrychioli a gweithredu fel eiriolwr dros wyddoniaeth Cymru yng Nghymru, 
senedd Lloegr ac Ewrop; 

 Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a rhoi anogaeth ar gyfer amrywiaeth 
mewn STEM; 

 Rheoli’r gwaith o gyflawni rhaglen Sêr Cymru a chyllidebau ymchwil adrannol 

7. Wrth roi cyngor ar broblemau polisi trawsbynciol, mae Prif Gynghorydd Gwyddonol 
Cymru yn sicrhau tystiolaeth o bob gwyddoniaeth gan gynnwys y gwyddorau naturiol a 
ffisegol; mathemateg; peirianneg; technoleg; gwyddor gymdeithasol a’r dyniaethau. 
Mae’r celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol yn hollbwysig i economi 
ffyniannus, diwylliant bywiog a chymdeithas gydlynus. Maent yn helpu i ddarparu’r sgiliau 
sy’n allweddol bwysig i’r sector gwasanaethau, sy’n rhoi cyfrif am 80 y cant o economi’r 
DU a thros 70 y cant o economi Cymru. 

8. O drafodaethau gyda phrif gynghorwyr gwyddonol yn Llywodraeth y DU, Canada, Yr 
Alban, Iwerddon, Quebec ac mewn gwledydd Ewropeaidd eraill, gall cyngor 
strwythuredig olygu weithiau bod angen adroddiad ffurfiol, a hynny’n golygu ymgynghori 
maith a mewnbwn helaeth gan baneli cynghori neu academïau. Fodd bynnag, mae gan 
ddulliau anffurfiol yn nodweddiadol rôl ym musnes beunyddiol llunio polisïau ac mae 
llawer o Brif Gynghorwyr Gwyddonol yn cael bod llawer o’u hamser yn cael ei dreulio’n 
cyfrannu neu’n cynnig cyngor yn anffurfiol ar yr adegau cynharaf (a mwyaf hwylus) yn y 
broses o ddatblygu polisi. 

9. Gellir crynhoi’r meysydd y mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru yn gyfrifol 
amdanynt ar hyn o bryd, y cytunwyd arnynt yn ddiweddar gyda’r Cabinet, dan bum 
colofn: 

 Cyngor Gwyddonol ar gyfer Polisi 
 Hyrwyddo a Chyfathrebu 
 Rheoli a Chyflawni Rhaglenni;  
 Gallu a Sgiliau Gwyddonol 
 Dadansoddeg ar Gyllid a Pherfformiad Ymchwil  

Cyngor Gwyddonol ar gyfer Polisi 

10. Mae rhoi cyngor gwyddonol i ‘Brif Weinidog Cymru, y Cabinet a’r weinyddiaeth’ yn 
elfen allweddol o rôl Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru – sydd wedi’i bwriadu i sicrhau 
bod polisïau a phenderfyniadau’r Llywodraeth yn cael eu goleuo gan dystiolaeth 
wyddonol a syniadau hirdymor strategol gwyddonol. Mae hyn yn golygu arwain a 
chydlynu ymdrechion gwyddonol yn Llywodraeth Cymru ac ymgysylltu â’r gymuned 
wyddonol ehangach yng Nghymru a’r tu hwnt. 

11. I ategu’r rôl gynghori eang hon, mae systemau cynghori effeithiol, yn y Llywodraeth 
a’r tu allan iddi, yn ofynnol, gan gynnwys mynediad at rwydweithiau presennol o 
wyddonwyr blaenllaw a chysylltiadau mewn gwahanol feysydd, ledled y DU ac yn 
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rhyngwladol. Mae’r Athro Halligan eisoes wedi cwrdd â phrif gynghorwyr gwyddonol yr 
Alban ac Iwerddon, Prif Gynghorydd Gwyddonol newydd Canada a llawer o brif 
gynghorwyr gwyddonol Ewropeaidd. Mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru hefyd yn 
cwrdd yn rheolaidd â Phrif Gynghorydd Gwyddonol Llywodraeth y DU ac yn mynychu (lle 
y bo’n bosibl) cyfarfodydd rhwydwaith prif gynghorwyr gwyddonol wythnosol o brif 
gynghorwyr gwyddonol Adrannau ac Asiantaethau’r DU, lle rhennir arbenigedd ac arfer 
da cyfunol. Mae cyfarfodydd o’r fath yn gyfrwng i amlygu a hyrwyddo rhagoriaeth Cymru 
ym maes ymchwil ac archwilio synergeddau a chyfleoedd yn y DU ehangach. 

12. Gan adnewyddu Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru a oedd yn bodoli’n 
flaenorol, mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru wedi cynnull ‘Cyngor Cynghori ar 
Wyddoniaeth ac Arloesi Cymru’. Yn ogystal â bod yn gyd-gadeirydd y grŵp hwn o 
aelodau clodfawr o gymuned Gwyddoniaeth, Busnes ac Arloesi’r DU, mae hefyd yn 
cadeirio’r Rhwydwaith Strategaeth Gwyddoniaeth mewnol, sydd wedi’i fwriadu i fanteisio 
ar y gronfa o staff amlddisgyblaethol, traws-bortffolio a hwyluso proses lle mae 
gwyddonwyr yn creu cysylltiadau ar draws Llywodraeth Cymru. 

Hyrwyddo a Chyfathrebu 

13. Mae proffil ymchwil, bywiogrwydd deallusol ac arloesedd gwlad yn un o’i hasedau 
pŵer meddal mwyaf gwerthfawr. Mae’n dangos ansawdd cynhenid a photensial arloesi 
yn y dyfodol ar gyfer ymgysylltiad a mewnfuddsoddi gan y byd ehangach. Mae 
cydberthynas gref rhwng bri gwlad a pharodrwydd pobl i ymweld â hi, gweithio, astudio a 
buddsoddi ynddi a phrynu cynnyrch a gwasanaethau sy’n tarddu ohoni. Mae bri uchel yn 
arwain at lefelau uwch o ddisgwyliadau ond hefyd diddordeb ymhlith graddedigion, 
cydweddoldeb staff, dyngarwch a gweithgarwch hyrwyddo ymhlith cyflogeion. 

14.Er ei bod yn fach o ran graddfa, mae sail ymchwil Cymru yn gynhyrchiol ac yn 
effeithlon. Mae’n un o’r ychydig o beiriannau brodorol sy’n gallu dwyn chystadleurwydd 
mewn arloesedd a chreu mewnfuddsoddiadau yn y dyfodol. Mae Cymru’n cynhyrchu 
cyfran anghymesur o uchel o’r erthyglau academaidd a gyhoeddir a’r erthyglau a 
ddyfynnir yn helaeth yn y byd ond nid yw ymwybyddiaeth o ymchwil ac arloesi a 
chydnabyddiaeth iddynt yn ddigon hysbys. 

15. I unioni hyn, bydd cyfathrebu’n rhan allweddol o waith Prif Gynghorydd Gwyddonol 
Cymru, gyda chynlluniau’n cael eu paratoi i ddatblygu deunyddiau, digwyddiadau a 
chyfleoedd newydd i fynd ati’n well i farchnata gwyddoniaeth Cymru a’i chyfraniad 
ehangach at ymchwil. Bydd yn bwysig cyfleu brand cyson, cyfannol, gan gynnwys 
amlygu bywiogrwydd deallusol cyfredol a hanesyddol Cymru – ei chyflawniadau ym 
meysydd ymchwil ac arloesi, ochr yn ochr â gwaith presennol i hyrwyddo twristiaeth a 
busnesau. Mae hyn yn gyson â’r argymhelliad cyntaf o Adolygiad Reid o Ymchwil ac 
Arloesi a Gyllidir gan y Llywodraeth yng Nghymru (Reid 2018) – sefydlu Swyddfa 
Ymchwil ac Arloesi Cymru yn Llundain (WRILO), i gynyddu proffil Cymru ym mhrifddinas 
y DU; mynd ar drywydd cyfleoedd cyllido; denu talent a buddsoddiadau a chynrychioli 
Llywodraeth Cymru. 

16. Mae ‘diplomyddiaeth gwyddoniaeth’ yn cyfeirio at rôl bosibl gweithgareddau ymchwil 
wyddonol o ran meithrin cysylltiadau rhyngwladol cadarnhaol ac at ddefnyddio 
diplomyddiaeth i gefnogi gwyddoniaeth ryngwladol. Bydd tyfu diplomyddiaeth 
Gwyddoniaeth Cymru yn offeryn pwysig ar gyfer creu ymwybyddiaeth a chydnabyddiaeth 
sy’n hanfodol ar gyfer mwy o gydweithio strategol rhyngwladol yn y dyfodol. Mae hyn yn 
cynnwys gweithgareddau lle gall gwyddoniaeth helpu i hwyluso a meithrin mwy o 
gydweithio rhyngwladol a gweithgarwch i hybu buddiannau cenedlaethol. Gyda heriau 
mawr byd-eang, megis y newid yn yr hinsawdd, poblogaethau sy’n mynd yn hŷn a 
chlefydau heintus – mae ymgysylltu a chydweithio gwyddonol rhyngwladol strategol yn 
hollbwysig. Mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru eisoes wedi cynnal cyfarfodydd 
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gyda gwyddonwyr o Dalaith Quebec yng Nghanada; Rhanbarth y Basg ac Iwerddon a 
rhoddodd gyflwyniad ar ran Cymru mewn cynadleddau cynghori Gwyddonol blaenllaw yn 
yr UE ledled Ewrop trwy fentrau gan yr UE, mentrau ar draws Ewrop gyfan a mentrau 
amlochrog a dwyochrog eraill. Mae’n bwysig ein bod yn ceisio cytundeb i barhau i 
gydweithio â phartneriaid Ewropeaidd ar fentrau gwyddoniaeth, ymchwil a thechnoleg 
pwysig ar ôl Brexit. Cymru sydd â’r gyfran uchaf o ran cydweithio rhyngwladol ymhlith 
gwledydd y DU gyda chyd-awduron o’r tu allan i Gymru. 

Rheoli a Chyflawni Rhaglenni 

Rhaglen Sêr Cymru 

17. Roedd meithrin cymuned wyddonol gref a llwyddiannus yn un o nodau craidd 
Llywodraeth Cymru pan lansiodd Gwyddoniaeth i Gymru 6 blynedd yn ôl. Un o’r 
ysgogiadau allweddol ar gyfer y strategaeth hon oedd mynd i’r afael â bwlch buddsoddi 
cydnabyddedig o’i gymharu â rhannau eraill o’r DU a’r angen i dyfu capasiti ymchwil yng 
Nghymru i gefnogi datblygiad economaidd a chenedlaethol ehangach Cymru.  

18. Gyda hyn mewn golwg, fe sefydlodd yr Athro John Harries, Prif Gynghorydd 
Gwyddonol cyntaf Cymru, nifer o raglenni dan frand ‘Sêr Cymru’ i helpu i ddechrau creu 
sail ymchwil gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru sy’n gystadleuol yn fyd-eang. 
Roedd cam cyntaf Sêr Cymru, a lansiwyd tuag at ddiwedd 2012, wedi’i gyfeirio at ddenu 
nifer fach o’r ymchwilwyr gwyddonol disgleiriaf a gorau a’u timau o bob rhan o’r byd i 
Gymru ond hefyd at gefnogi talent frodorol trwy ddatblygu tri rhwydwaith ymchwil 
cenedlaethol ym mhob maes sy’n ‘Her Fawr’: Gwyddorau Bywyd ac Iechyd; Carbon Isel, 
Ynni a’r Amgylchedd; a Pheirianneg a Deunyddiau Uwch a fyddai’n gallu cyllido cynllunio 
hyfforddi doethurol ar raddfa fawr. Fe wnaeth y fenter baratoi’r ffordd i Lywodraeth 
Cymru a phrifysgolion gydweithio i gefnogi cadeiriau ymchwil ym mhob un o’r meysydd 
hyn sy’n ‘Her Fawr’. I hybu capasiti ymhellach, mae’r holl brifysgolion yng Nghymru sy’n 
weithgar ym maes ymchwil wedi bod yn buddsoddi’n helaeth mewn seilwaith, megis 
adeiladau ac offer newydd, hefyd.  

19. Dilynodd ail raglen Sêr Cymru (II) yn 2015, a honno’n canolbwyntio eto ar feithrin 
capasiti ond y tro hwn gan sicrhau egin ymchwilwyr addawol gyda symiau sylweddol o 
gyllid strwythurol a Horizon 2020 yr UE. Gyda mwy na £30m yn dod o’r Comisiwn 
Eweopeaidd, trwy Horizon 2020 a’r Cronfeydd Strwythurol, Cymru yw’r wlad gyntaf i fod 
wedi defnyddio’r ddwy ffynhonnell Cyllid Ewropeaidd yma mewn modd synergaidd i 
gefnogi ymchwil.  

20. Mae adroddiad wedi bod yn cael ei baratoi’n flynyddol, a hwnnw’n nodi cynnydd y 
rhaglen hon dros y 5 mlynedd ddiwethaf a chafodd yr Athro Julie Williams (fel Prif 
Gynghorydd Gwyddonol blaenorol Cymru) y cyfle ym mis Hydref 2016 i roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i’r pwyllgor hwn am Sêr Cymru I a II. 

21. Mae cam cyntaf rhaglen Sêr Cymru yn tynnu at ei derfyn eleni ac, er ei bod yn rhy 
gynnar i ddod i gasgliadau terfynol, gan fod elfennau’n dal yn weithredol, canfu 
adroddiad annibynnol a gomisiynwyd yn ddiweddar (a gyhoeddir tuag at ddiwedd mis 
Tachwedd), ar y cyfan, fod y ddwy ran o Sêr Cymru I wedi perfformio’n dda – gan fynd y 
tu hwnt i’r targedau gwreiddiol o ran allbynnau a sicrhau bron i £75m o incwm ymchwil 
ychwanegol net. 

22. Hyd yma, mae elfennau rhaglenni Sêr Cymru I a II wedi bod yn llwyddiannus o ran 
cefnogi 3 Rhwydwaith Ymchwil Genedlaethol, 12 Cadair Ymchwil, 9 Seren ar ei 
Chynnydd (arweinwyr timau ymchwil y dyfodol), 115 cymrodoriaeth ymchwil (gan 
gynnwys y rhai sy’n cefnogi ymchwilwyr sy’n dychwelyd i’r byd academaidd ar ôl 
seibiant gyrfa) a mwy na 340 o fyfyrwyr doethuriaeth ac ymchwilwyr ôl-ddoethurol.  
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23. Mae’r rhaglen wedi denu cryn ddiddordeb yn rhyngwladol ac o fewn y DU. Mae 
dylanwad Sêr Cymru i’w weld yn y galwadau cyllido diweddar yn y DU, sy’n seiliedig yn 
agored ar y rhaglen hon: Grantiau Partner Strategol Cronfa Rutherford Universities UK 
International (UUKi) a Chymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol (FLF) UK Research and 
Innovation. O ystyried y profiad o geisio talent newydd yn rhyngwladol, mae’n galonogol 
bod Cymru, hyd yma, wedi sicrhau 14 y cant o’r 100 o Gymrodoriaethau Rutherford, 
mwy na dwbl y gyfran genedlaethol a ragfynegir gan boblogaeth genedlaethol o 4.8 y 
cant. 

24. Ers lansio Gwyddoniaeth i Gymru yn ôl yn 2012, mae’r DU a Chymru wedi profi 
newidiadau sylweddol, yn y dirwedd polisi economaidd ac addysg uwch / ymchwil. 
Hefyd, mae gan Gymru bellach sail dystiolaeth fwy cadarn o lawer sy’n nodi ein 
perfformiad rhyngwladol, gan gynnwys International Comparative Performance of the 
Welsh Research Base (Elsevier, 2013 a 2016), The Case for Growing STEMM Research 
in Wales – (Halligan a Bright, 2016) a chanlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 
diwethaf. Er mai ‘datblygu sail wyddoniaeth gref a dynamig sy’n cefnogi datblygiad 
economaidd a chenedlaethol Cymru’ yw’r prif ysgogydd ar gyfer polisi Llywodraeth 
Cymru o hyd, mae’r strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru wedi cael ei goddiweddyd 
bellach gan ddatblygiadau ar lefel y DU, adolygiadau gan Lywodraeth Cymru a chyfres o 
ddeddfwriaeth a pholisïau gan Lywodraeth Cymru gan gynnwys Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, Ffyniant i Bawb (2017) a’r Cynllun Gweithredu ar yr 
Economi (Tachwedd 2017). Er mwyn goleuo ac adlewyrchu hyn, roedd yr adroddiad 
terfynol ar Gwyddoniaeth i Gymru 2017 yn darparu adolygiad o gynnydd dros y 5 
mlynedd flaenorol yn ogystal ag amlygu’r dirwedd wyddoniaeth newidiol yng Nghymru ac 
yn y DU, yn y cyfnod rhagarwyddol cyn Brexit. 

25. I adeiladu ar lwyddiant a brand cadarnhaol y rhaglen, mae Prif Gynghorydd 
Gwyddonol Cymru wrthi ar hyn o bryd yn gweithio ar gynlluniau i ddatblygu cam newydd 
o’r rhaglen hon, ‘Sêr Cymru III’, a fydd yn codi stêm, wrth i gostau ariannol y camau 

cynharach leihau, gan gynnal fforddiadwyedd a chadw’r brand ar adeg pan fo 
cyllidebau’n gyfyngedig.  Y nod yma yw estyn y rhaglenni blaenorol ar y cyd â 
rhanddeiliaid â buddiant, gan geisio ‘cydbartneriaeth’ fel bod elfennau o raglenni Ymchwil 
a Datblygu newydd yn parhau i harneisio trefniadau cydweithio rhwng y sectorau 
cyhoeddus, academaidd a phreifat, a hynny mor effeithiol â phosibl. 

26. Yn unol â’r rhaglen newydd hon, mae Cadair Ymchwil Sêr Cymru newydd wedi cael 
ei dyfarnu i Brifysgol Aberystwyth ym maes TB Buchol, a honno’n cael ei chyllido gan 
£2m gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a £0.6m mewn arian cyfatebol gan y 
brifysgol. Mae £1.1m arall wedi cael ei warantu gan Brif Swyddog Milfeddygol Cymru, 
sy’n dangos ei chefnogaeth i’r maes ymchwil pwysig hwn, sy’n brwydro yn erbyn problem 
enfawr a chostus TB Buchol mewn rhannau o Gymru. Mae hyn yn arwydd da o’r modd y 
gall cydweithio rhwng is-adrannau gael ei hwyluso trwy fecanweithiau ariannu megis Sêr 
Cymru. 

27. Yn ogystal â mentrau polisi cyllido newydd ar lefel y DU (megis Strategaeth 
Ddiwydiannol y DU ac Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI)) mae dylanwadau presennol a 
chyn bo hir sy’n debygol o effeithio ar bolisi gwyddoniaeth ac ymchwil yng Nghymru’n 
cynnwys adolygiad Ellen Hazelkorn yn 2016 o Addysg ôl-orfodol, Cynllun Gweithredu ar 
yr Economi Llywodraeth Cymru a’r adolygiad mwy diweddar gan Graeme Reid, y sonnir 

amdano uchod. 

28. Mae argymhellion Hazelkorn i sefydlu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i 
Gymru yn cael eu datblygu, lle bydd cyfrifoldebau am addysg uwch a phellach, dysgu 
seiliedig ar waith ac ymchwil ac arloesi a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn cael eu 
dwyn ynghyd. Y cynllun yw y bydd Ymchwil ac Arloesi Cymru yn cael ei gorffori fel 
pwyllgor statudol a phwynt cyfeirio yn y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i Gymru 
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lle gall ymgysylltu â Research England ac Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI). Mae 
sefydlu Ymchwil ac Arloesi Cymru wedi’i fwriadu fel cam gweithredol i hybu’r amcan o 
fanteisio ar wybodaeth ymchwil ac arloesi, trwy lywio’r broses o intregreiddio’r 
cysylltiadau rhwng ymchwil bur a chymhwysol, arloesi, sgiliau ac addysg, diwydiant, 
busnes, cyrff cyhoeddus ac awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill. 

29. Yn 2017, fe wnaeth y Cynllun Gweithredu ar yr Economi gadarnhau’r uchelgais i 
sicrhau economi fwy cystadleuol a theg, trwy dyfu cynhyrchiant i helpu i greu incwm a 
allai sicrhau gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd da a llesiant i Gymru. I helpu i greu 
cymdeithas ffyniannus a theg, roedd y Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn nodi mai’r 
‘peiriant’ ar gyfer cyflawni’r ffyniant hwnt fyddai tyfu ymchwil, arloesi a datblygu’r sylfaen 
sgiliau cywir. Mae arloesi, yn enwedig, yn golygu datblygu cynnyrch, prosesau neu 
syniadau newydd neu well, a all arwain at ansawdd bywyd gwell. 

30. Yn ei adolygiad nododd Reid (2018) fel a ganlyn: ‘the research and innovation 
ecosystem in Wales is strong and includes strikingly successful examples of university-
business collaboration and research impact’ ond nododd serch hynny…‘the research 
base does not have the scale needed to deliver its full potential to the people of Wales.’ 
Nododd Reid hefyd fod rôl y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd wedi bod yn bwysig yng 
Nghymru, o ran mynd i’r afael â diffyg cyllid ymchwil ac arloesi ar lefel y DU yng 
Nghymru, o’i gymharu â rhanbarthau eraill yn y DU. Ers 2000, mae buddsoddiadau o 
gronfeydd yr UE wedi helpu i liniaru effeithiau’r dirywiad ym mherfformiad economaidd 
Cymru. Mae buddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu wedi mwy na dyblu ers 2000, o 
£351m i £716m, a hynny wedi’i ysgogi gan fuddsoddi cynyddol gan y sector preifat ac yn 
aros gyfuwch â chyfartaleddau’r DU. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi cael symiau 
sylweddol o gyllid o’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ac mae hyn yn parhau i 
ddarparu buddsoddiadau a chyllid hanfodol ar gyfer prosiectau a seilwaith sy’n cyfrannu 
at dwf economaidd a chymdeithasol yng Nghymru.  

31.Nododd adolygiad Reid hefyd fod yr hyn yr oedd ef yn ei alw’n wendidau strwythurol 
hirsefydlog yn yr ecosystem ymchwil ac arloesi yng Nghymru wedi cael eu cuddio gan 
argaeledd cronfeydd strwythurol yr UE ac y gallai tynnu’r rhain yn ôl roi Cymru dan 
anfantais o’i gymharu â rhannau eraill o’r DU o ran cael mynediad at godiadau mawr, 
newydd mewn cyllid cystadleuol, a gyhoeddwyd gan Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI). 
Gan hynny, gallai prifysgolion Cymru fod dan anfantais anghymesur o ganlyniad i golli’r 
Cyllid Strwythurol, o ystyried lefelau uchel hirsefydlog o ddibyniaeth hanesyddol. 

32. Yn olaf, cyfeiriodd Reid at y ffaith bod cyllideb gynyddol Ymchwil ac Arloesi yn y DU 
bellach yn cynnig cyfleoedd mawr i fusnesau a phrifysgolion yng Nghymru ennill symiau 
mawr o gyllid ychwanegol. Gall hyn helpu i sicrhau bod Cymru’n cynyddu ei 
chystadleurwydd yn y sector ymchwil ac arloesi o ystyried y bydd Brexit yn achosi newid 
mawr o gyllid yr UE trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru tuag at y cyllid hwn a 
ddyfernir yn gystadleuol gan Ymchwil ac Arloesi yn y DU. Yn ei adolygiad, fodd bynnag, 
mae Reid yn awgrymu na fydd gan Gymru ecosystem ymchwil ac arloesi sy’n addas ar 
gyfer cystadleuaeth oni bai yr eir i’r afael â’r lefelau isel cyfredol o gyllid heb ei neilltuo, 
yn berthynol i weddill y DU. Mae Reid yn dynodi ei bod yn dibynnu i ba raddau yr eir i’r 
afael â’r gwendid hwn ac y bydd hynny’n cael dylanwad mawr ar berfformiad Cymru, yn 
nhirwedd fwyfwy cystadleuol y DU gyfan ar gyfer cyllid gan Ymchwil ac Arloesi yn y DU, 
busnesau ac elusennau ymchwil. 

Gallu a Sgiliau Gwyddoniaeth 

33. STEM mewn Addysg - Roedd Gwyddoniaeth i Gymru yn galw am gwricwlwm 
gwyddoniaeth mwy diddorol a pherthnasol ac am gymwysterau gwyddoniaeth mwy 
cadarn ac uwch eu bri, ac mae camau gweithredu’n cael eu cyflawni i’r ddau berwyl hwn 
gyda’r newidiadau’n bwrw gwreiddiau yn ystod 2018 a’r tu hwnt. Mae ysgolion ac 
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ymarferwyr arloesi’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar y cwricwlwm newydd, gan 
gynnwys meysydd pwnc newydd ar gyfer gwyddoniaeth a mathemateg. Deallir y bydd 
canlyniadau eu gwaith ar y cyd yn cael eu cyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd ar gyfer 
craffu pellach. Cwblhaodd disgyblion y cymwysterau gwyddoniaeth TGAU newydd eleni, 
gyda chanlyniadau calonogol. Mae’r ffaith bod mwy o bobl ifanc yn dewis astudio 
gwyddoniaeth, yn enwedig y tair gwyddor unigol, yn rhywbeth sydd i’w groesawu’n fawr. 

34. Yn hanesyddol, bu tua dau draean o’r cohort yn dilyn cymwysterau Gwyddoniaeth 
TGAU, gyda thraean yn dilyn cymwysterau galwedigaethol yn eu lle, yn aml BTEC Lefel 
2 – a oedd yn eu rhagwahardd rhag astudio gwyddoniaeth ymhellach ar gyfer Safon 
Uwch. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi nodi’n glir ei bod yn disgwyl y 
bydd pob disgybl yn dilyn rhyw gymhwyster TGAU gwyddoniaeth erbyn 2021. Yn barod, 
yng nghanlyniadau haf eleni, fe gwblhaodd bron pob disgybl ym Mlwyddyn 11 o leiaf un 
o’n cymwysterau TGAU gwyddoniaeth – y tro cyntaf i’r rhain gael eu cwblhau’n ffurfiol 
gan ymgeiswyr. Bu cynnydd derbyniol yn nifer y cofrestriadau ar gyfer gwyddorau unigol 
(disgyblion sy’n gwneud gwyddoniaeth driphlyg yn bennaf): cynnydd o 12 y cant mewn 
Bioleg; cynnydd o 11 y cant mewn Cemeg a chynnydd o 10 y cant mewn Ffiseg). 
Parhaodd y gyfradd llwyddo A*-C yn sefydlog gyda 9 ym mhob 10 yn ennill y graddau 
hynny ond yr hyn sy’n galonogol yw bod mwy o ddisgyblion wedi gwneud gwyddorau 
unigol (gyda chynnydd o 50 y cant yn nifer y disgyblion a wnaeth ryw gyfuniad o’r 
gwyddorau ar lefel TGAU). Enillodd cyfran uwch y graddau A* - A uchaf ac, o ran Safon 
Uwch, fe gynyddodd graddau A*-C mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg yr haf hwn hefyd. 

35. Yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol – A hithau wedi’i sefydlu gyntaf yn 2010, 
mae’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol wedi cefnogi gweithgareddau allgymorth, 
trwy grantiau i sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc, athrawon, rhieni a 
gwarcheidwaid, gan amcanu at gynyddu ein gweithlu o wyddonwyr a pheirianwyr yn y 
dyfodol. 

36. Yn 2015 fe gynhaliodd yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol adolygiad strategol 
lefel uchel o’i ddau gylch cyllido blaenorol. Cafodd y blaenoriaethau strategol eu diffinio 
wedi hynny, sef: 

 Ffafrio prosiectau a gynigir ar gyfer cyllid sy’n targedu plant 7-14 oed a’u 
rhieni/gwarcheidwaid (yr oedrannau pan ydynt yn ystyried ac yn penderfynu a ydynt 
yn dymuno astudio pynciau gwyddoniaeth, gyda rhieni a gwarcheidwaid yn 
ddylanwad arwyddocaol iawn ar ddewis o’r fath). 

 Ffafrio prosiectau sy’n dileu rhwystrau i astudio pynciau STEM, yn enwedig pynciau 
lle nad yw merched yn cael eu cynrychioli ddigon. 

 Darparu sefydlogrwydd/sicrwydd hirdymor ar gyfer rhaglenni sydd i’w gweld yn 
perfformio orau i gynyddu darpariaeth barhaus. 

37. Ers mis Ebrill 2015 mae’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol wedi ariannu dros 20 
o brosiectau cyfoethogi STEM – buddsoddiad o fwy na £2.7m. Rhagwelir y bydd yn 
darparu 870 o ddigwyddiadau cyfoethogi STEM ar gyfer dros 186,000 o 
ddisgyblion/myfyrwyr (y rhan fwyaf yn 11-14 oed) ynghyd â 462 o ddigwyddiadau DPP 
(datblygiad proffesiynol parhaus) ar gyfer dros 2,800 o athrawon. 

38. Yn ddiweddar, fe sicrhaodd yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol gyllid gan 
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru i redeg cynnig cyfoethogi STEM £8.2m arloesol. Bydd 
yn cael ei arwain gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, mewn partneriaeth gyda 
Phrifysgolion Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor a’r Sefydliad Ffiseg. Mae’n 
ceisio sefydlu a chynyddu capasiti ‘Cyfalaf Gwyddoniaeth’, trwy gyfres wedi’i thargedu o 
ymyriadau cyfoethogi STEM dwys (megis arbrofion ymarferol rhyngweithiol; 
gweithgareddau seiliedig ar ymholi sy’n gysylltiedig â STEM; sioeau teithiol; 
ymwybyddiaeth o yrfaoedd sy’n gysylltiedig â STEM; arddangosiadau, technolegau realiti 
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rhithwir ac estynedig sy’n gysylltiedig â STEM; arddangosion; a.y.b.). Bydd y cynnig yn 
targedu cohortau o gyfranogwyr 11-14 oed (dros 5,000 o ddisgyblion), o hyd at 30 o 
ysgolion yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, dros gyfnod o dair blynedd. Rhagwelir y 
bydd yn darparu dros 140,000 awr o weithgareddau. Rydym yn arbennig o awyddus i 
annog mwy o ddisgyblion i ddewis gwyddorau triphlyg TGAU (Ffiseg, Cemeg, Bioleg) 
nag sy’n gwneud ar hyn o bryd. 

39. Bydd y cynllun ar y cyfan yn cael ei danategu gan werthusiad hydredol o’r cohort, a 
hwnnw’n cynnwys gwerthusiad beirniadol ac unigryw o’r effeithiau, gan asesu pa mor 
effeithiol yw’r ymyriadau cyfoethogi STEM, yn gysylltiedig â nifer y disgyblion sy’n dewis 
pynciau gwyddoniaeth TGAU (o un wyddor orfodol i’r mwyaf posibl o bynciau, sef 
gwyddoniaeth driphlyg). 

40. Menywod mewn Gwyddoniaeth – Sefydlwyd y Bwrdd Menywod mewn STEM, sy’n 
cael ei gadeirio gan y Gweinidog, i fonitro a goruchwylio’r broses o weithredu 
argymhellion yr adroddiad ‘Menywod Dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’ a 
gyhoeddwyd yn 2016. Cytunodd nifer o aelodau i sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen ar wahân 
i ganolbwyntio ar nifer o’r argymhellion ar gyfer rhanddeiliaid allanol a oedd wedi’u 
cynnwys yn yr adroddiad, megis hyrwyddo a datblygu gwaith ar rwydweithiau mentora, 
allgymorth ac ymgysylltu traws-sectoraidd ledled Cymru. 

41. Mae busnes ac ymchwil sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth yn allweddol bwysig i 
lwyddiant Cymru. Nid yw menywod yn cael eu cynrychioli ddigon yn y gweithlu hwn ac ni 
all Cymru fforddio colli hanner ei darpar wyddonwyr a thechnolegwyr. Mae’r diffyg 
cynrychiolaeth hwn o blith menywod mewn STEM yn ffenomenon hirsefydlog yn y DU ac 
yn un mwy byd-eang – gan gynrychioli gwastraff gwybodaeth a thalent. 

42. Mae nifer o’r rhaglenni a ariannwyd gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol wedi 
cael eu cyfeirio’n llawn neu’n rhannol at ennyn diddordeb merched mewn gwyddoniaeth 
a phynciau STEM penodol. Mae cyllid gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol wedi 
galluogi hyfforddiant dysgu proffesiynol (cyfleu canlyniadau ymchwil) i gael ei ddarparu 
ar gyfer dros 57 o ymchwilwyr – yr oedd 41 ohonynt yn fenywod – i ddarparu modelau rôl 
benywaidd gwerthfawr. 

43. Yn olaf, mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru yn gweithredu fel Pennaeth y 
Proffesiwn ar gyfer Staff Gwyddoniaeth a Thechnegol. Mae cynnal cnewyllyn cryf o 

wyddonwyr a pheirianwyr yn y Llywodraeth yn hanfodol i reoli a defnyddio gwyddoniaeth 
a pheirianneg yn effeithiol. Mae cylch gwaith yn gysylltiedig â hyn, sef sicrhau sgiliau a 
hyfforddiant gwyddonol staff a swyddogion mewn asiantaethau, megis Cyfoeth Naturiol 
Cymru. Mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru hefyd yn cyflawni rhai gweithgareddau 
datblygu a digwyddiadau a chyfathrebiadau lledaenu gwybodaeth, o rwydwaith 
Gwyddoniaeth a Pheirianneg, neu Llywodraeth y DU. 

Dadansoddeg ar Gyllid a Pherfformiad Ymchwil Cymru 

44. Un o swyddogaethau allweddol Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru yw darparu 
mynediad at wybodaeth ymchwil berthnasol am berfformiad Cymru, trwy feincnodi 
perfformiad ymchwil ac arloesi a chymharu hwn â rhanbarthau a gwledydd allanol o 
ansawdd da sydd mewn cystadleuaeth gyda Chymru. Gellir defnyddio’r wybodaeth hon i 
oleuo penderfyniadau seiliedig-ar-wybodaeth strategol, a fydd yn galluogi Llywodraeth 
Cymru i adnabod cryfderau cenedlaethol a darparu sail i hwyluso ymgysylltiad ledled y 
DU a’r tu hwnt. Wrth adnabod tueddiadau o’r fath, bwriad Prif Gynghorydd Gwyddonol 
Cymru yw helpu i wella canlyniadau a dangos perfformiad sy’n effeithlon yn weithredol 
sydd yn ei dro’n gallu bod yn sail i storïau llwyddiant y gellir eu defnyddio i hyrwyddo 
Cymru fel lle sydd ar y ffordd at ddyfodol mwy llewyrchus byth. Mae cymharu â 
rhanbarthau a gwledydd tebyg o gymorth gyda mentrau cydweithio newydd a chryfach. 
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45. Mae Siarter y DU ar gyfer Gwyddoniaeth a Chymdeithas yn galw am wella polisi 
cyhoeddus a thrafodaeth gyhoeddus trwy ymgysylltu mwy helaeth a phwrpasol â phob 
sector mewn cymdeithas, gyda barn y cyhoedd yn cael ei hystyried, ochr yn ochr â 
thystiolaeth gan wyddonwyr a pheirianwyr. Mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru wrthi 
ar hyn o bryd yn cynllunio astudiaeth i asesu’r ymwybyddiaeth, y ddealltwriaeth a’r 
agweddau tuag at wyddoniaeth ac ymchwil ymhlith y cyhoedd yng Nghymru. Yr 
astudiaeth arfaethedig, ‘Baromedr Gwyddoniaeth yng Nghymru: Barn y Cyhoedd am 
Werth Gwyddoniaeth’ fydd y gyntaf o’i bath yng Nghymru. Bydd wedi’i bwriadu’n benodol 
i ddeall agweddau’r cyhoedd tuag at wyddoniaeth a materion sy’n gysylltiedig â 
gwyddoniaeth, eu dealltwriaeth amdanynt a’u hymgysylltiad â hwy. 
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