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Rhag-gyfarfod preifat (9.30-09:40) 

 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

 

2 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o eitem 3 and 4 

   

 

3 Blaenraglen Waith - Gwanwyn 

(09:40-09:55) (Tudalennau 1 - 5)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-23-18(P1) Blaenraglen Waith – Opsiynau’r Gwanwyn (Saesneg yn unig) 
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4 Llythyrau drafft 

(09:55-10.00) (Tudalennau 6 - 11)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-23-18(P2) Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – 

Model Buddsoddi Cydfuddiannol - Cyllid ar gyfer prosiectau seilwaith mawr 

(Saesneg yn unig) 

EIS(5)-23-18(P3) Llythyr gan y Cadeirydd at Asiantaeth Cefnffyrdd Cymru: 

Cyflwr y Ffyrdd (Saesneg yn unig) 

 

 

5 Craffu ar waith Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip 

(10.00-11.00) (Tudalennau 12 - 38)  

Julie James AM, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip 

Richard Sewell, Dirprwy Gyfarwyddwr Seilwaith TGCh 

Adam Butcher, Uwch-reolwr Polisi ac Ymgysylltu 

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-23-18(P4) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil 

EIS(5)-23-18(P5) Papur tystiolaeth gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip 

 

 

6 Craffu ar waith y Prif Gynghorydd Gwyddonol 

(11.00-12.00) (Tudalennau 39 - 58)  

Yr Athro Peter Halligan, Y Prif Gynghorydd Gwyddonol 

Chris Hale, Pennaeth Swyddfa Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru 

Dr Delyth Morgan, Pennaeth Datblygu’r Rhaglen Ymchil 

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-23-18(P6) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil 

EIS(5)-23-18(P7) Papur tystiolaeth gan y Prif Gynghorydd Gwyddonol 

 

 



7 Papurau i'w nodi 

(12.00-12.05) (Tudalennau 59 - 76)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-23-18(P8) Llythyr gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Materion 

Deddfwriaethol at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth - 

Rheoliadau a wneir o dan adroddiad y Bil Masnach 

EIS(5)-23-18(P9) Ymateb Llywodraeth Cymru – Yr Ardoll Brentisiaethau: 

flwyddyn yn ddiweddarach 

EIS(5)-23-18(P10) Ardrethi busnes Mobile UK – rhagor o wybodaeth (Saesneg 

yn unig) 
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Tystiolaeth Ysgrifenedig - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Lansiwyd y Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol ym mis Hydref 2017. Datblygwyd y 
cynllun ar ôl ymgynghori ag awdurdodau lleol, y diwydiant ffonau symudol a 
chydweithwyr o bob rhan o Lywodraeth Cymru.  

Mae'r Cynllun Gweithredu yn canolbwyntio ar naw maes allweddol lle y gall 
Llywodraeth Cymru ddefnyddio'r dulliau sydd ar gael iddi i helpu i greu'r amgylchedd 
cywir i wella cysylltedd ymhellach yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'n bwysig 
cydnabod cyfleoedd a chyfyngiadau'r hyn y gall y Cynllun Gweithredu Ffonau 
Symudol ei gyflawni. 

Y ddarpariaeth yng Nghymru 

Mae gan Gymru nodweddion penodol yn nhermau topograffi a dwysedd poblogaeth, 
nodweddion sy’n creu heriau i weithredwyr pan fyddant yn trefnu seilwaith symudol.   
Mae’r heriau wedi eu hadlewyrchu yn adroddiad Ofcom, Diweddariad Cysylltu’r 
Gwledydd 2018, sy’n rhoi ciplun o’r ddarpariaeth signalau ffôn symudol yng Nghymru 
a’r gwledydd eraill sy'n rhan o'r DU.   

Mae'r ddarpariaeth wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf ond mae'r adroddiad yn 
dangos nad yw'r ddarpariaeth yng Nghymru mor eang ag yng ngwledydd eraill y DU. 
Mae'r ddarpariaeth ar gyfer galwadau dan do ar gael mewn 80 y cant o eiddo yng 
Nghymru o'i gymharu â 92 y cant ledled y DU.  Ar draws y DU, mae gwasanaethau 
data (3G a 4G) ar gael ar gyfer 86 y cant o'r tirfas gan y pedwar gweithredwr 
rhwydweithiau ffonau symudol o'i gymharu â 70 y cant yng Nghymru. Mae ardaloedd 
lle nad oes unrhyw ddarpariaeth o ran data yn cyfrif am 5 y cant o dirfas Cymru o'i 
gymharu â dim ond un y cant ar draws y DU. 

Polisi Telathrebu 

Nid yw polisi telathrebu wedi'i ddatganoli i Gymru, mae'r dulliau allweddol i wella 
darpariaeth signal ffôn symudol yn nwylo'r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon 
ac Ofcom. Bydd defnyddio'r dulliau sydd ar gael iddynt mewn ffordd a all fod o fudd i 
Gymru, yn enwedig ardaloedd gwledig ac ardaloedd gwledig iawn, yn cael yr effaith 
fwyaf ar wella'r ddarpariaeth signal ffôn symudol. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
ymgysylltu â Llywodraeth y DU ac Ofcom i dynnu sylw at sut y gallai'r pwerau sydd 
ar gael ar lefel y DU wella cysylltedd yng Nghymru. 

Rhwymedigaethau ynglŷn â Darparu Signal Ffonau Symudol 

Mae cyflwyno rhwymedigaethau ynglŷn â darparu signal ffonau symudol sydd 
ynghlwm wrth arwerthiannau sbectrwm yn ddull allweddol sydd ar gael i Ofcom er 
mwyn sicrhau gwell darpariaeth ffonau symudol yng Nghymru. Cynhaliodd Ofcom 
ymgynghoriad yn gynharach yn y flwyddyn ar ei gynigion i gyflwyno 
rhwymedigaethau ar gyfer arwerthiant o sbectrwm 700Mhz. Mae nodweddion y 
sbectrwm hwn yn addas iawn i ddarparu signalau ffonau symudol mewn ardaloedd 
gwledig a gwledig iawn.  O'r herwydd, mae'n hanfodol i wella'r ddarpariaeth signal 
ffôn symudol yng Nghymru. 

EIS(5)-23-18 (p5)
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Mewn ymateb i'r ymgynghoriad, roedd Llywodraeth Cymru yn teimlo bod y cynigion 
yn adlewyrchu ei barn bod angen gwell darpariaeth signal ffôn symudol lle mae pobl 
yn byw, lle maent yn gweithio, lle maent yn treulio eu hamser hamdden a phan 
fyddant yn symud o'r naill le i'r llall. Byddai'r rhwymedigaethau o ran cwmpas 
daearyddol, fel y cynigiwyd yn yr ymgynghoriad, yn helpu i ddiwallu'r anghenion 
hynny ac yn cydnabod yr angen i flaenoriaethu safleoedd lle nad oes darpariaeth ar 
hyn o bryd. 

Croesawodd Llywodraeth Cymru y gydnabyddiaeth bod y ddarpariaeth yng Nghymru 
yn dal i fod ar ei hôl hi o gymharu â gwledydd eraill. Fodd bynnag, cynigiodd Ofcom 
rwymedigaethau darpariaeth ddaearyddol is yng Nghymru (83 y cant o dirfas) nag yn 
Lloegr neu Ogledd Iwerddon (92 y cant o dirfas).  Tynnodd ein hymateb sylw at y 
ffaith bod y cynnig hwn yn annheg ac yn annerbyniol a bod gosod targed is i Gymru 
ond yn parhau â'r anghydraddoldeb presennol o ran y ddarpariaeth. 

Roedd ymateb Llywodraeth Cymru i'r ymgynghoriad hefyd yn awgrymu newid 
sylfaenol i sail yr arwerthiant i symbylu mwy o ddarpariaeth ar draws y DU a sicrhau 
darpariaeth deg. Byddai hyn yn ei gwneud yn ofynnol i rwymedigaethau o ran 
darpariaeth ddaearyddol gael eu cyflawni heb unrhyw gost i Weithredwyr 
Rhwydweithiau Ffonau Symudol er mwyn caniatáu i fwy o fuddsoddiad gwmpasu 
cyfran fwy o'r tirfas na'r hyn a ragwelir ar hyn o bryd. Yna gellid ymgymryd â'r 
arwerthiant nid ar sail y swm y mae Gweithredwyr y Rhwydweithiau Ffonau Symudol 
yn barod i'w dalu am y sbectrwm ond ar sail faint o ddarpariaeth y maent yn barod i 
fuddsoddi ynddo. 

Mae Ofcom yn bwriadu cyhoeddi canlyniad yr ymgynghoriad cyn bo hir. 

Trawsrwydweithio Rhanbarthol 

Mae'n amlwg nad yw un dull i bawb o reoleiddio'r diwydiant ffonau symudol, fel sy'n 
bodoli ar hyn o bryd, yn diwallu anghenion Cymru wledig. Mae gan Lywodraeth 
Cymru hanes o annog Ofcom i fabwysiadu dull rheoleiddio sy'n gwahaniaethu'n 
ddaearyddol, sy'n cefnogi ardaloedd anoddach eu cyrraedd yn anghymesur, lle mae 
rheoleiddio wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol a rhanbarthol.  Elfen allweddol 
o hyn yw trawsrwydweithio cartref. Byddai hyn yn caniatáu i gwsmeriaid
drawsrwydweithio ar draws gweithredwyr yn yr un modd ag y gall twristiaid tramor ei
wneud gan ddefnyddio cardiau SIM nad ydynt yn rhai Prydeinig. Ni fyddai hyn yn
cael effaith ar fannau gwan ond byddai'n gwella cysylltedd mewn ardaloedd rhannol
wan lle nad oes darpariaeth ar gael gan bob un o'r pedwar gweithredwr.  Yn wir yn ei
bapur diweddar 'Further options for improving mobile coverage:  Advice to
Government' mae Ofcom yn argymell yr union ddull gweithredu hwn. Mae ei asesiad
yn dangos y gallai trawsrwydweithio rhanbarthol wella'r ddarpariaeth rhwng 2-3
pwynt canran ar gyfer deiliaid y rhwymedigaethau i ddarparu signal ffôn symudol 700
MHz a 5-10 pwynt canran ar gyfer y gweithredwyr eraill.

Y Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol 

Fel y nodir uchod, nid yw polisi telathrebu wedi'i ddatganoli i Gymru ac felly mae'r 
Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol yn canolbwyntio ar naw maes allweddol lle y 
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gall Llywodraeth Cymru ddefnyddio'r dulliau sydd ar gael iddi i helpu i greu'r 
amgylchedd cywir i wella cysylltedd ymhellach yng Nghymru.  
 
Nid oedd y cynllun yn nodi'n fanwl yr atebion, a hynny'n fwriadol. Yn hytrach roedd 
yn darparu map ar gyfer gwella'r ddarpariaeth signal ffôn symudol yng Nghymru. Nid 
oedd ychwaith yn rhagweld y byddai datrysiad cyflym. Mae'r cynllun yn canolbwyntio 
ar fynd i'r afael â'r rhwystrau i gysylltedd ffonau symudol da, yn enwedig mewn 
ardaloedd gwledig a gwledig iawn drwy weithio gyda'r diwydiant ffonau symudol, 
awdurdodau lleol ac Ofcom. 
 
Mae'r gwaith ymgysylltu gyda'r diwydiant a rhanddeiliaid allweddol eraill wedi 
parhau. Cynhaliwyd cyfarfod ym mis Mehefin yn Llandrindod a fynychwyd gan 
bedwar ar bymtheg o awdurdodau lleol ac awdurdodau parciau cenedlaethol, tri o'r 
pedwar gweithredwr rhwydwaith ffonau symudol a'r corff sy'n cynrychioli'r diwydiant, 
Mobile UK, i drafod y rôl y gallai awdurdodau lleol ei chwarae o ran gwella cysylltedd 
ffonau symudol.  Bwriedir cynnal cyfarfod arall yn ddiweddarach yn yr hydref i drafod 
cynigion pellach.   
 
Cynllunio 
 

Fel y nodir yn y cynllun gweithredu, comisiynwyd ymchwil a fydd yn sail i unrhyw 
newidiadau yn y dyfodol i hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer offer telathrebu i wella 
cysylltedd ffonau symudol.  Cwblhawyd yr ymchwil hon ym mis Rhagfyr y llynedd ac 
fe'i cyhoeddwyd ym mis Ionawr 2018.  Comisiynwyd yr ymchwil i ymchwilio i yw 
hawliau datblygu a ganiateir fel y maent yn berthnasol i'r seilwaith telathrebu 
symudol ar hyn o bryd yn addas at y diben ac yn gallu helpu i wireddu dyheadau 
Llywodraeth Cymru i wella'r ddarpariaeth telathrebu ledled Cymru.  
 
Ar ôl cwblhau'r ymchwil, roedd newidiadau arfaethedig i hawliau datblygu a ganiateir 
ar gyfer telathrebu yn rhan o'r ymgynghoriad ehangach ar Orchymyn Cynllunio 
Gwlad a Thref (Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) (Cymru) (GPDO), a fydd yn dod i 
ben ar 28 Medi. Mae'r ymgynghoriad yn cynnwys y cynigion telathrebu a ganlyn: 
 

 Newidiadau i uchder mastiau a ganiateir o dan ddatblygiad a ganiateir; 
 Newidiadau i led mastiau a ganiateir o dan ddatblygiad a ganiateir; 
 Newidiadau i'r diffiniad o antena cell fach a systemau cell fach; 
 Newidiadau i hawliau datblygu a ganiateir mewn perthynas ag antenau, 

antenau bach a systemau cell fach; 
 Hawliau datblygu estynedig a ganiateir mewn perthynas â defnydd brys o 

gyfarpar telathrebu symudol. 
 
Ar ôl i'r ymgynghoriad gael ei gwblhau, bydd yr ymatebion yn cael eu hystyried ac, 
os oes cyfiawnhad, bydd rheolau cynllunio newydd yn cael eu cyflwyno. Cynigir y 
bydd unrhyw newidiadau i Ran 24 (Telathrebu) y GPDO yn cael eu rhannu'n ddau 
gam, gyda newidiadau i uchder mastiau, lled mastiau a'r defnydd brys o delathrebu 
symudol yn ffurfio rhan o orchymyn diwygio sy'n dod i rym y gwanwyn nesaf. 
Bwriedir cyflwyno gwelliannau pellach i Ran 24, gan gynnwys newidiadau sy'n 
ymwneud ag antena, yn nes ymlaen y flwyddyn nesaf. 
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Yn ogystal â'r ymgynghoriad ar hawliau datblygu a ganiateir, cynhaliwyd 
ymgynghoriad yn gynharach yn y flwyddyn ar newidiadau i Bolisi Cynllunio Cymru. 
Gofynnodd yr ymgynghoriad am farn ar ystod o newidiadau i'r ddogfen, gan gynnwys 
i'r adran telathrebu symudol er mwyn ei diweddaru i gydnabod manteision 
economaidd rhwydweithiau cyfathrebu da, dibynadwy a chyflym. Roedd y cynigion 
yn annog awdurdodau cynllunio a gweithredwyr rhwydweithiau i gydweithio i nodi 
ardaloedd lle y ceir cysylltedd cyfyngedig a ffyrdd y gall y system gynllunio helpu i 
fynd i'r afael â hyn. Roedd yr ymgynghoriad hefyd yn ceisio egluro'r sefyllfa ynglŷn â 
datblygiadau ffonau symudol ac iechyd.  Dim ond un ymateb i'r ymgynghoriad a 
gafwyd gan y diwydiant ffonau symudol. 

Mae'r ymatebion wrthi'n cael eu dadansoddi, gyda'r bwriad o gyhoeddi'r fersiwn 
newydd o Bolisi Cynllunio Cymru ym mis Rhagfyr eleni. 

Nododd y cynllun gweithredu hefyd fod angen i weithredwyr rhwydweithiau ffonau 
symudol weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddiwygio ac, os yn briodol, atgyfnerthu'r 
cod arfer gorau a'r Nodyn Cyngor Technegol (TAN19) ar ddatblygu seilwaith ar gyfer 
rhwydwaith ffonau symudol. Mae'r elfen hon yn dibynnu ar y newidiadau i'r hawliau 
datblygu a ganiateir a Pholisi Cynllunio Cymru ac felly ni ellir symud ymlaen nes y 
cytunir ar y rhain. 

Yn ogystal â'r uchod, mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo ar baratoi'r Fframwaith 
Datblygu Cenedlaethol. Cynllun gofodol cenedlaethol 20 mlynedd ar gyfer Cymru, a 
fydd yn cyd-fynd â Pholisi Cynllunio Cymru, fydd y Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol.  Pwrpas y Fframwaith yw cefnogi'r gwaith o gyflawni Ffyniant i Bawb 
drwy ddatblygu cyfeiriad gofodol hirdymor clir ar gyfer polisi, camau gweithredu a 
buddsoddiad y Llywodraeth ac eraill y mae'r Llywodraeth yn gweithio â hwy. 

Bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn cyflawni hyn drwy nodi meysydd twf 
allweddol, y math o seilwaith sydd ei angen arnom a'i leoliad, drwy gydlynu'r 
ddarpariaeth seilwaith tai, cyflogaeth a chysylltedd, a thrwy roi cyfarwyddyd i 
bartneriaid allweddol i helpu i gyflawni'r weledigaeth ofodol genedlaethol.   

Bydd y Fframwaith yn cydnabod pwysigrwydd seilwaith digidol i ffyniant a llesiant 
Cymru yn y dyfodol. Bydd yn cefnogi cyflwyno seilwaith digidol i helpu i gyflawni 
amcanion Llywodraeth Cymru er mwyn gwella darpariaeth band eang a signalau ffôn 
symudol ledled Cymru.    

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y Prif Faterion, Opsiynau a'r Opsiwn a Ffefrir rhwng 
Ebrill a Gorffennaf eleni ac mae'r ymatebion yn cael eu hasesu ar hyn o bryd.  
Disgwylir i'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft gael ei chyhoeddi yn 2019 a'r 
ddogfen derfynol ym mis Medi 2020.  

Asedau Cyhoeddus 

Er mwyn cefnogi data agored a llywodraeth dryloyw, mae gwaith yn mynd rhagddo 
ar draws adrannau Llywodraeth Cymru i ddatblygu Cofrestr Ddigidol o Asedau 
Cenedlaethol, y gellid ei defnyddio i ddarparu gwybodaeth i weithredwyr 
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rhwydweithiau ffonau symudol.  Y bwriad presennol yw y bydd y gofrestr yn cael ei 
chadw ar y Porthol Gofod Cymru presennol. 
 
Y dyhead yn y tymor hwy yw parhau i gynnwys holl asedau tir ac adeiladau'r sector 
cyhoeddus yng Nghymru ar y Gofrestr Ddigidol o Asedau Cenedlaethol wrth inni 
barhau i annog partneriaid yn y sector cyhoeddus i ddefnyddio e-PIMS (system 
mapio gwybodaeth eiddo electronig) yn llawn. Drwy waith y Gweithgor Asedau 
Cenedlaethol mae Llywodraeth Cymru yn parhau i hyrwyddo arferion gorau o ran 
rheoli asedau cydweithredol a chynyddu gwerth ein hadnoddau tir ac adeiladau ein 
hunain i'r eithaf.   
 

Mae meddwl yn greadigol am asedau, eu lleoliad, a phwy arall allai eu defnyddio, yn 
cynnig y cyfle gorau i gynnal a gwella'r broses o ddarparu gwasanaethau gyda llai o 
adnoddau.  
 
Er mwyn ysgogi mentrau ac arferion da o ran rheoli asedau cydweithredol ar draws y 
sector cyhoeddus yng Nghymru, ariannodd y llywodraeth gynllun peilot Ystâd 
Cydweithredol Sector Cyhoeddus Cymru yn ardal Cwm Taf. 
 
Cyhoeddwyd adroddiad ym mis Medi 2017 yn cadarnhau bod cyfleoedd sylweddol 
os bydd gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio ac yn mabwysiadu dull strategol o 
ymdrin ag eiddo a rheoli eiddo ar draws ffiniau daearyddol a sefydliadol.  Amlygodd 
gyfleoedd i integreiddio gwasanaethau; gwella profiad cwsmeriaid; creu mwy o 
effeithlonrwydd; rhesymoli'r ystâd a gwella ansawdd asedau gwasanaeth cyhoeddus 
drwy fuddsoddi mwy mewn llai o asedau ffisegol a rennir.  
 
Er mwyn ychwanegu momentwm at waith y Gweithgor Asedau Cenedlaethol, mae 
Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau arian i gefnogi'r agenda cydweithio ar eiddo, 
gyda phwyslais cychwynnol ar fapio asedau'n well.  Mae hyn yn ffurfio rhan o raglen 
newydd, sef 'Rhaglen Gydweithredu Cymru ar Asedau'  ac mae angen i'r Gweithgor 
Asedau sicrhau y bydd y rhaglen newydd hon yn blaenoriaethu mentrau sy'n cefnogi 
cydweithredu ar asedau ledled Cymru. Y gobaith yw y bydd y rhaglen gyllido hon yn 
helpu i gyflymu'r cynnydd o ran sefydlu Cofrestr Ddigidol o Asedau Cenedlaethol 
hygyrch i'r cyhoedd yng Nghymru. 

 
Mae cael darlun clir o holl asedau'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn darparu 
dimensiwn pwysig i sicrhau'r canlyniadau cadarnhaol mwyaf posibl i bobl a 
chymunedau gan ddarparu gwerth am arian ar yr un pryd.   
 
Fel rhan o ymgysylltu ag awdurdodau lleol, trafodwyd defnyddio eu hasedau a 
gallent fod yn rhan o weithgaredd i fynd i'r afael â mannau gwan penodol. Er 
enghraifft, mae swyddogion wedi cynnal trafodaethau gyda chynrychiolwyr o Gyngor 
Casnewydd ynglŷn â'u hymdrechion i fapio eu hasedau cyhoeddus i gefnogi eu 
prosiect LoRaWAN parhaus ar draws y rhanbarth.  
 
Ardrethi Annomestig 
 
Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymarfer yn galw am dystiolaeth yn gynharach yn 
2018 mewn perthynas ag ardrethi annomestig.  Gofynnodd am dystiolaeth glir gan y 
diwydiant ffonau symudol ar y gwelliannau mesuradwy yn sgil lleihau ardrethi 
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annomestig ar gyfer mastiau ffonau symudol newydd. Mae swyddogion bellach wedi 
asesu'r dystiolaeth a ddaeth i law.  Er bod y diwydiant ffonau symudol wedi cyflwyno 
dadleuon ystyrlon o blaid rhyddhad ardrethi annomestig ar fastiau newydd, ni 
ddarparwyd tystiolaeth fanwl i ategu achos cymhellol dros gyflwyno cynllun rhyddhad 
ardrethi. Yn yr un modd, ni ddarparwyd gwybodaeth am fecaneg, trothwyon neu 
fesurau'r achosion busnes a ddefnyddir i benderfynu defnyddio safle ai peidio, na'r 
union ffordd y gallai rhyddhad ardrethi sbarduno penderfyniad buddsoddi. Heb yr 
wybodaeth hon, ni ellid cefnogi cynllun rhyddhad ardrethi ar fastiau ffonau symudol 
newydd yng Nghymru. 

Fodd bynnag, darparodd y rhai a ymatebodd i'r alwad am dystiolaeth  nifer o 
sylwadau gwerthfawr a syniadau defnyddiol.  Ar hyn o bryd mae'r rhain yn cael eu 
hasesu gan swyddogion i weld a allent ffurfio sail ar gyfer cynllun rhyddhad ardrethi 
ag iddo fwy o ffocws. Yn benodol, edrychir ar a ellid cyfuno cynllun rhyddhad gydag 
ymyriadau eraill er mwyn mynd i'r afael â mannau gwan.  Mae gwaith i ddatblygu 
cynnig ar y gweill a bydd mwy o wybodaeth ar gael yn ddiweddarach yn yr hydref. 

Rheoleiddio 

Fel yr amlygwyd uchod, mae swyddogion yn parhau i gael trafodaethau gyda 
chydweithwyr yn Ofcom ynghylch y dull rheoleiddio yng Nghymru.  Mae Llywodraeth 
Cymru wedi bod yn pwyso am ddull daearyddol gwahanol o reoleiddio yng Nghymru.  
Mae'r trafodaethau hyn wedi canolbwyntio ar rwymedigaethau darpariaeth 
ddaearyddol ar gyfer arwerthiant arfaethedig o sbectrwm 700Mhz a 
thrawsrwydweithio rhanbarthol.  

Arloesi a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg 

Mae topograffeg a dwysedd poblogaeth Cymru yn cyflwyno heriau penodol ar gyfer 
darpariaeth signal ffôn symudol.  Mae'n debygol y bydd angen atebion arloesol er 
mwyn ehangu'r ddarpariaeth cymaint â phosibl, yn enwedig mewn ardaloedd 
gwledig. Mae gan gysylltedd ffonau symudol a thechnoleg 5G newydd y potensial i 
fod yn sail i ddatrysiadau technegol arloesol ar gyfer busnesau a'r sector cyhoeddus 
yng Nghymru.   

Amlygodd y Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol bwysigrwydd datblygu a phrofi 
technolegau newydd yng Nghymru.  Tynnodd y cynllun sylw at waith sydd eisoes ar 
y gweill yn Nyffryn Teifi ac ar faes awyr Llanbedr.  Ers i'r cynllun gweithredu gael ei 
gyhoeddi, mae'r gwaith i gefnogi datblygu technolegau newydd wedi parhau.  

Mae swyddogion yn dal i gael trafodaethau gyda swyddogion yng Nghasnewydd 
ynglŷn â chyflwyno eu prosiect LoRaWAN yn barhaus i dai cymdeithasol yn y sir.  
Mae swyddogion yn gweithio i greu cysylltiadau â gweithgynhyrchwyr lleol technoleg 
cell fach i gefnogi technoleg sydd eisoes yn cael ei defnyddio gan bartneriaid dan 
gontract drwy gydweithwyr yn Nhîm Arloesi Llywodraeth Cymru. 

Mae swyddogion wedi ymgysylltu â Chanolfan Arloesi 5G (5GIC) ym Mhrifysgol 
Surrey sy'n dod ag arbenigedd academaidd blaenllaw a phartneriaid allweddol yn y 
diwydiant ynghyd o dan weledigaeth gyffredin.  Mae'r 5GIC yn helpu i ddiffinio a 
datblygu'r seilwaith 5G a fydd yn sail i seilwaith cyfathrebu'r dyfodol. Mae 
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Llywodraeth Cymru hefyd wedi comisiynu Innovation Point i nodi a datblygu hyd at 
dri phrosiect 5G strategol y bydd modd iddynt gyflawni. 
 
Mae swyddogion hefyd yn ymgysylltu ag Ofcom i annog cydweithio agosach, ynghyd 
â gwledydd eraill i ddeall ymhellach y ffyrdd y gellid defnyddio 5G a sut y gallent 
weithio yma yn y DU. 
 
Mae nifer o enghreifftiau ar draws Cymru lle mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi 
datblygu, cyflwyno a phrofi technolegau symudol newydd, fel a ganlyn: 
   

 Gweithiodd swyddogion gyda thimau Menter Môn a Chyngor Gwynedd i 
ddatblygu a darparu maes chwarae y Rhyngrwyd Pethau ym Mharc Gwledig 
Glynllifon a gaiff ei lansio ar 12 Hydref.  

 Trefnu gweithdai a brecwast busnes ar y rhyngrwyd pethau yn Ardal Fenter y 
Ddau Gleddau ym mis Hydref, mewn cydweithrediad â Valero, RWENPower, 
a choleg Sir Benfro.   

 Ymgysylltu â rhanddeiliaid twristiaeth ar hyd "ffordd Cymru" er mwyn nodi 
unrhyw fannau gwan a phroblemau capasiti mewn perthynas â darpariaeth 
ffonau symudol 

 
Atebion mewnlenwi 

 
Mae achos busnes yn cael ei ddatblygu ar gyfer seilwaith symudol a ariennir yn 
gyhoeddus mewn ardaloedd nad oes ganddynt gysylltedd ffonau symudol. Rhagwelir 
y bydd hyn yn cael ei gyfuno ag ymyriadau eraill mewn ardaloedd diffiniedig o Gymru 
i wella cysylltedd ffonau symudol.  Bydd hyfywedd y math yma o ymyrraeth, y 
costau, perchnogaeth a'r modelau ariannu yn cael eu hasesu yn yr achos busnes.  
Mae gwaith i nodi safleoedd posibl ar y gweill. Mae swyddogion wedi cwrdd â'u 
cymheiriaid yn Llywodraeth yr Alban i drafod prosiect mewnlenwi sector cyhoeddus 
yr Alban ac i ddysgu gwersi o hynny. Yn ei bapur 'Further options for improving 
mobile coverage:  Advice to Government' mae Ofcom yn argymell dull mewnlenwi 
cyhoeddus sy'n debygol o fod yn arf effeithiol ar gyfer darparu signal ffôn symudol 
mewn mannau gwan. 
 
Trafnidiaeth 
 
Cynhwyswyd opsiwn i wella cysylltedd ffonau symudol fel ychwanegiad at gontract 
yn y dyfodol fel rhan o broses gaffael contract gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r 
Gororau. Dyluniwyd hyn i gyd-fynd ag uchelgeisiau'r Cynllun Gweithredu Ffonau 
Symudol i wella cysylltedd ffonau symudol 4G ledled Cymru. Mae gwaith ar y gweill 
ar hyn o bryd i archwilio sut y gellir defnyddio'r cyfleuster hwn i wella cysylltedd 
symudol ar draws rhwydwaith rheilffyrdd Cymru gyfan.  
 
Mae swyddogion hefyd yn dilyn y prosiect ar lwybr y Penwynion yn Lloegr lle mae 
treial yn cael ei gynnal i roi band eang lled band uchel ar drenau gan ddefnyddio 
technoleg 5G.  Os bydd yn llwyddiannus, gellid defnyddio canfyddiadau'r prosiect 
hwnnw i wella cysylltedd ffonau symudol ar lwybrau yng Nghymru a manteisio ar y 
cyfleoedd sydd gan 5G i'w cynnig. 
 
Prosiect Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys 

Tudalen y pecyn 37



Bydd rhaglen cyfathrebu symudol y gwasanaethau brys yn darparu system 
gyfathrebu'r genhedlaeth nesaf ar gyfer y tri gwasanaeth brys (heddlu, tân ac achub, 
ac ambiwlans) a defnyddwyr diogelwch y cyhoedd eraill. Dyfarnwyd y contract i 
gyflwyno'r seilwaith sy'n cefnogi'r Rhwydwaith Gwasanaethau Brys i EE.  Fodd 
bynnag, mewn rhai ardaloedd, gan gynnwys rhai ardaloedd gwledig iawn yng 
Nghymru, bydd Llywodraeth y DU yn ariannu'r gwaith o adeiladu mastiau 
ychwanegol er mwyn mewnlenwi'r ddarpariaeth ar hyd rhai llwybrau. 

Bydd mastiau symudol a ariennir ag arian cyhoeddus yn cael eu profi yn y dyfodol 
drwy ddefnyddio canolfannau mast mwy a thyrau cadarn sy'n gallu cefnogi sawl 
gweithredwr.  Bydd hyn yn caniatáu i nifer o weithredwyr ffonau symudol osod eu 
cyfarpar  trosglwyddo i ddarparu gwasanaeth mewn ardaloedd anghysbell lle nad yw 
adeiladu mast yn fasnachol hyfyw. Mae 63 mast o'r fath wedi'u cynllunio ar gyfer 
Cymru. Mae swyddogion yn parhau i ymgysylltu â'r rhaglen i ddeall yr effaith debygol 
ar wasanaethau ffonau symudol ledled Cymru. 

Mae adolygiad diweddar gan Lywodraeth y DU o Raglen Cyfathrebu Symudol y 
Gwasanaethau Brys (ESMCP) wedi'i gwblhau a bydd y rhaglen yn mynd rhagddi 
drwy ei mabwysiadu'n raddol. 

Digwyddiadau mawr a phrosiectau arbennig 

Mae swyddogion yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn y tîm Digwyddiadau 
Mawr i hwyluso trafodaethau gyda sefydliadau ac unigolion sy'n gyfrifol am 
ddigwyddiadau a phrosiectau arbennig ledled Cymru.  Fel yr amlinellir yn y cynllun 
gweithredu, mae swyddogion wedi llunio rhestr o ddigwyddiadau allweddol yng 
Nghymru. Mae trafodaethau gyda threfnwyr digwyddiadau yn canolbwyntio ar 
bennu'r gofynion o ran darpariaeth signal ffôn symudol yn yr ardal lle y cynhelir y 
digwyddiadau a'r cymunedau cyfagos, lle y gwelir cynnydd sydyn yn y boblogaeth a 
nifer fawr o bobl yn mynd a dod ar ddyddiadau'r digwyddiad.  Mae'r trafodaethau 
wedi canolbwyntio ar y rhwystrau o ran darpariaeth ffonau symudol a wynebir gan 
drefnwyr digwyddiadau a'r camau sydd eu hangen i unioni cysylltedd gwael i'r rhai 
sy'n mynychu. 

Mae trafodaethau'n parhau gyda threfnwyr Gŵyl y Gelli, Gŵyl #6, yr Eisteddfod 
Genedlaethol, "Sweetspot" (trefnwyr Tour of Britain a digwyddiad beicio mynydd 360 
newydd Cymru), Velothon Cymru, Llwybr Cymru a Marathon Casnewydd. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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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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Annwyl Ken 

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan y Bil Masnach 

Diolch eto am ddarparu tystiolaeth ar 12 Chwefror i'r Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 
Ychwanegol mewn perthynas â Bil Masnach Llywodraeth y DU. Fe wnaeth eich 
tystiolaeth ein cynorthwyo i ddatblygu ein hadroddiad ar Femorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Masnach.  

Yn yr adroddiad hwnnw, fe wnaethom gadarnhau ein bwriad i adrodd ar wahân 
ar y gwaith o graffu ar reoliadau a wnaed o dan y Bil Masnach. Rydym wedi bod 
yn monitro cynnydd y Bil Masnach drwy Senedd y DU a, chyn y cyfnod pwyllgor 
yn Nhŷ'r Arglwyddi, rydym bellach wedi cwblhau'r adroddiad ar wahân hwnnw. 

Mae’n bleser gen i atodi ein Hadroddiad ar y Craffu ar reoliadau a wnaed o dan y 
Bil Masnach. Gosodwyd yr adroddiad yn y Cynulliad y prynhawn yma. 

Rwyf wedi ysgrifennu ar wahân at George Hollingbery AS, y Gweinidog dros Bolisi 
Masnach, y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a'r 
Gwir Anrhydeddus David Lidington AS, Canghellor Caerhirfryn a'r Gweinidog 
Gwladol. 

Mae'r llythyr hwn yn cael ei gopïo i'r Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif 
Weinidog Cymru, Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, Mark Drakeford 
AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, David Rees AC, Cadeirydd y Pwyllgor 
Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, a Russell George AC, Cadeirydd y 
Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau. 

Ken Skates AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 
Thrafnidiaeth 
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http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11474/cr-ld11474-w.pdf


 

 

Yn gywir 

 

Mick Antoniw AC 
Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i’r adroddiad gan Bwyllgor yr 
Economi, Seilwaith a Sgiliau sy’n dwyn y teitl “Yr Ardoll Brentisiaethau: 
Flwyddyn yn ddiweddarach” 
 

 
Trosolwg o’r Polisi Sgiliau 
 
Ym mis Chwefror 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei ‘Pholisi Sgiliau 
Prentisiaethau’1.  Mae’r polisi wedi’i fwriadu i alinio prentisiaethau ag anghenion 
economi Cymru fel bod y system sgiliau’n ymateb i newidiadau ym myd diwydiant, 
yn ogystal â buddsoddi mewn meysydd a fydd yn dwyn adenillion economaidd a 
chymdeithasol gwell. 
 

Yn ystod mis Medi 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Strategaeth 
Genedlaethol, ‘Ffyniant i Bawb’2, sef asgwrn cefn yr holl waith datblygu polisïau yng 

Nghymru.  Mae’r strategaeth yn nodi sgiliau fel un o’r blaenoriaethau ac ar ben 
hynny mae’r blaenoriaethau eraill yn dibynnu ar yr agenda sgiliau hefyd – y 
blynyddoedd cynnar, tai, gofal cymdeithasol, iechyd meddwl a chyflogadwyedd. 
 
Ym mis Rhagfyr 2017, i roi cymorth i gyflawni ‘Ffyniant i Bawb’, cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru ei Chynllun Gweithredu ar yr Economi3.  Mae’n cynnwys camau 
gweithredu allweddol mewn perthynas â sgiliau, gan gynnwys: alinio rhanbarthau 
economaidd â’r rhai a ddefnyddir ar gyfer olion traed eraill gan gynnwys 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol; a chyflwyno system gynllunio strategol ar gyfer 
darpariaeth addysg a sgiliau ar draws addysg ôl-16. 
 
Mae’r Cynllun Cyflogadwyedd, a gyhoeddwyd ar 20 Mawrth, yn nodi sut y bydd 
Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo’r rhai sydd bellaf o’r farchnad lafur, y rhai sy’n 
anweithgar yn economaidd a’r rhai sydd mewn perygl o golli eu swydd, i gael 
gwaith4.  Mae ‘Cymru’n Gweithio’, rhaglen gyflogadwyedd newydd Llywodraeth 
Cymru, yn cael ei chyflwyno a’i nod yw symleiddio cymorth gyda chyflogadwyedd i 
unigolion sy’n ddi-waith ac yn anweithgar yn economaidd. 
 
 
Caiff ymatebion manwl i argymhellion yr adroddiad eu nodi isod: 
 
Argymhelliad 1: Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i barhau i adolygu 

aelodaeth Bwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru newydd a sicrhau bod llwybrau 
addas i bob cyflogwr ddylanwadu ar waith y Bwrdd hwn. I’r perwyl hwn, dylai’r 
Bwrdd weithio’n dryloyw a sicrhau bod ei bapurau a chanfyddiadau yn cael eu 
cyhoeddi a’u rhannu mewn modd amserol a phriodol. 
 
Ymateb: Derbyn 

 

                                                             
1 http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/apprenticeships-skills-policy-
plan/?lang=cy  
2 http://gov.wales/about/programme-for-government/?lang=cy 
3 http://gov.wales/docs/det/publications/171213-economic-action-plan-cy.pdf 
4 http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/employability-plan-for-wales/?lang=cy 
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Sefydlwyd Bwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru ym mis Mawrth 2018. Bwrdd 
annibynnol dan arweiniad cyflogwyr ydyw a fydd yn rhoi cyngor ac argymhellion i 
Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru a Gweinidogion Cymru ar faterion sy’n ymwneud 
â fframweithiau prentisiaethau yng Nghymru. Bydd y Bwrdd yn cyhoeddi ei 
ganfyddiadau allweddol yn rheolaidd, gan gynnwys ymchwil annibynnol i ’r dull 
newydd o ymdrin â Safonau Prentisiaethau yn Lloegr yn 2019; ac ymgynghori ar 
gynlluniau i ddiweddaru’r saernïaeth ar gyfer prentisiaethau drwy fatrics 
prentisiaethau. Bydd Bwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru yn gweithredu am 
gyfnod o 18 mis i ddechrau, a bydd ei rôl a’i aelodaeth yn y dyfodol yn cael eu 
hadolygu yn hydref 2019.  
 
Goblygiadau Ariannol: Dim.   

 
 
Argymhelliad 2.  Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i adeiladu ar y 
momentwm a grëwyd gan yr Ardoll ac annog mwy o ymgysylltu rhwng cyflogwyr 
a phobl ifanc. Dylai gwaith ymgysylltu geisio hyrwyddo cynhwysiant ac 
amrywiaeth ar draws fframweithiau, gan gynnwys drwy’r Gweithgor 
Prentisiaethau Cynhwysol newydd, a ddylai gyhoeddi ei gynllun gweithredu a’i 
rannu â’r Pwyllgor hwn o fewn 12 mis i’r cyfarfod cyntaf. 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Rydym yn datblygu rhaglen brentisiaethau gynhwysol sy’n rhoi anogaeth i ymgysylltu 
ar draws grwpiau gwarchodedig. I’r perwyl hwn, drwy Ffederasiwn Hyfforddiant 
Cenedlaethol Cymru, rydym wedi prynu gwasanaeth Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth, y mae ei rôl yn cynnwys gweithio i hybu cydraddoldeb i fenywod yn y 
gweithle a chynorthwyo darparwyr i herio stereoteipiau o ran y rhywiau mewn rhai 
sectorau ym myd diwydiant. Mae’r Hyrwyddwr wedi mapio arfer da o ran 
cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws y rhwydwaith darparwyr prentisiaethau. Mae 
darparwyr prentisiaethau wedi cynnal hunanasesiadau i bennu cryfderau a meysydd 
i’w gwella ac maent wedi paratoi cynllun gwaith sy’n nodi strategaethau, 
gweithgareddau, hyfforddiant ac adnoddau sy’n ofynnol i ysgogi gwelliannau.   
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi caffael pecyn cymorth Cydraddoldeb cynhwysfawr i 
gefnogi darparwyr prentisiaethau a chyflogwyr ac mae hwn yn cynnwys modiwlau 
penodol ar hunaniaeth o ran rhywedd, stereoteipio a rhagfarn ddiarwybod. Dros y 
blynyddoedd diwethaf rydym wedi bwrw ymlaen â chamau gweithredu i gynyddu 
nifer y bobl anabl a’r grwpiau gwarchodedig eraill sy’n gwneud prentisiaeth. Gan 
weithio gyda Remploy a’r rhwydwaith darparwyr prentisiaethau, rydym yn amcanu at 
greu gwasanaeth broceru newydd i baru’r rhai sy’n cyfranogi yn y rhaglen Iechyd ar 
Waith â chyfleoedd prentisiaeth. Rydym hefyd wedi cyhoeddi pecyn cymorth 
cydraddoldeb cynhwysfawr i gefnogi ein darparwyr prentisiaethau, gan gynnwys 
modiwlau penodol ar hunaniaeth o ran rhywedd, stereoteipiau a rhagfarn 
ddiarwybod.  
 
Mae gwaith wedi dechrau ar y Cynllun Gweithredu ar Anabledd newydd ar gyfer 
Prentisiaethau. Datblygwyd hwn mewn partneriaeth gyda sefydliadau pobl anabl a 
chynrychiolwyr eraill y sector i adnabod camau gweithredu a fydd yn dileu’r 
rhwystrau sy’n atal pobl anabl rhag cael mynediad at brentisiaethau. Bydd y Cynllun 
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yn canolbwyntio ar gamau gweithredu ymarferol i sicrhau bod pecynnau cymorth ar 
gael i unigolion, cyflogwyr a’n darparwyr prentisiaethau. Bydd hefyd yn ystyried sut y 
gallwn wneud addasiadau rhesymol er mwyn gwneud prentisiaethau’n fwy hyblyg.  
 
Rydym yn bwriadu lansio’r Cynllun Gweithredu ar 3 Rhagfyr, sef Diwrnod 
Rhyngwladol Pobl Anabl. Bydd y lansiad yn cael ei gynnal mewn gweithdy yr ydym 
yn ei gynnal ar y cyd â’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i gyflogwyr. Nod y 
digwyddiad, sy’n dwyn y teitl “Cynyddu Amrywiaeth mewn Prentisiaethau – y gronfa 
dalent ddigyffwrdd” yw gwerthu manteision bod â gweithlu amrywiol a dileu unrhyw 
ragdybiaethau sy’n bodoli o bosibl.  
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 

rhaglenni presennol. 
 
 
Argymhelliad 3.  Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda 
Llywodraeth y DU a gwledydd datganoledig eraill i symleiddio’r broses 
weinyddol i gyflogwyr ac yn canfod nodweddion cyffredin rhwng dulliau’r DU a 
gwledydd datganoledig. 
 
Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 
 
Mae trefniadau ffurfiol presennol yn cynnwys Grŵp Llywodraethu’r Safonau 
Galwedigaethol Cenedlaethol, sy’n cwrdd yn fisol. Mae Grŵp Llywodraethu’r 
Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn gweithio gyda’r Sefydliad Prentisiaethau i 
sicrhau bod y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn dal i fod ar gael yn rhwydd 
i’r cyflogwyr a’r cyrff dyfarnu hynny sy’n gweithio yn Lloegr ac sy’n dymuno 
defnyddio’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol i danategu eu cynnyrch. Mae’r 
aelodau’n cynnwys swyddogion o wledydd datganoledig a chynrychiolwyr Skills 
Development Scotland. Mae’r cylch gwaith yn cynnwys cynnal safonau 
galwedigaethol ledled y DU a cheisio mwy o aliniad rhwng y tair gwlad Geltaidd a 
Lloegr o ran Safonau sy’n tanategu Fframweithiau Prentisiaeth er mwyn lleihau 
dryswch ac anghysonderau trawsffiniol i’r eithaf ar gyfer cyflogwyr a dysgwyr.  
 
Mae Grŵp y Pedair Gwlad o uwch swyddogion wedi cwrdd bob hyn a hyn ers 2016, i 
drafod materion cyffredin o ran addysg broffesiynol a thechnegol. Ei ddiben canolog i 
ddechrau oedd paratoi’r ffordd ar gyfer cyfarfodydd rhwng Gweinidogion Sgiliau o 
bob un o bedair gwlad y DU. Mae’r cylch gwaith yn cynnwys darparu fforwm i 
adnabod a thrafod materion strategol o bwys ar lefel y DU gyfan lle byddai dull 
gwybodus a chydweithredol o fynd ar drywydd Addysg Broffesiynol a Thechnegol yn 
cefnogi budd pennaf dysgwyr, cyflogwyr a chymunedau lleol ar draws y pedair 
gwlad. Mynychir y Grŵp gan Gyfarwyddwr Grŵp SHELL. 
 
Mae Grŵp Prentisiaethau’r Pedair Gwlad o swyddogion polisi prentisiaethau’n cwrdd 
yn dymhorol i bwyso a mesur datblygiadau cyfredol a rhannu dulliau gweithredu ar 
gyfer polisi, gan gynnwys systemau ar gyfer datblygu prentisiaethau, dulliau o 
integreiddio rhaglenni ymgysylltu ac ennyn ymgysylltiad pobl ifanc. Cyfarfu’r grŵp 
ddiwethaf yn Belfast ym mis Mai. Cynhelir y cyfarfod nesaf fis Tachwedd yma yng 

Nghaerdydd. 
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Goblygiadau Ariannol: Dim.  

 
 
Argymhelliad 4.  Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried yr 
argymhellion a wneir yn “The Great Training Robbery”, a gweithredu ar y rhai sy’n 
gymwys yng nghyd-destun Cymru. 
 
Ymateb: Derbyn  
 

Mae’r adroddiad “The Great Training Robbery” yn argymell rhoi pwyslais ar ansawdd 
yn hytrach na maint, sy’n cyd-fynd i raddau helaeth â’n dull ni o weithio yng 
Nghymru. Er bod gennym ffigwr targed i ddarparu isafswm o 100,000 o 
brentisiaethau erbyn 2021 mae ein polisi’n canolbwyntio ar sicrhau bod y cyfleoedd 
cywir yn cael eu creu yn y mannau cywir (o ran lefelau yn y fframwaith ac yn 
ddaearyddol) fel bod unigolion, busnesau a’r economi’n gallu ffynnu. Er mwyn 
llywio’r broses o ddatblygu a darparu prentisiaethau ar lefelau uwch rydym yn 
gynyddol yn buddsoddi mewn meysydd technoleg a sectorau sy’n flaenoriaeth i fynd 
i’r afael â phrinder, anghenion a bylchau o ran sgiliau. Er ein bod yn nodi nad rhoi 
ffocws ar niferoedd yw’r argymhelliad, er gwybodaeth, cyflawnwyd ffigwr o 24,000 o 
ran rhaglenni prentisiaeth a ddechreuwyd yn ystod 2016/17 a ffigwr dros dro o 
16,000 yn hanner cyntaf 2017/18 sy’n golygu ein bod wedi mynd gryn dipyn o’r 
ffordd tuag at gyrraedd ein targed. 
 
Nid yw agweddau eraill a amlygwyd yn yr adroddiad yn berthnasol i Gymru megis y 
system dalebau a chyd-fuddsoddi gan gyflogwyr mewn costau hyfforddi. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 

rhaglenni presennol. 
 
 
Argymhelliad 5. Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi 

gwybodaeth lefel uchel am ba gymorth ar gyfer dysgu yn y gweithlu sydd ar gael i 
gyflogwyr yng Nghymru, gan gynnwys prentisiaethau a hyfforddiant ehangach yn y 
gweithle, ac i rannu’r wybodaeth hon drwy Fwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru a 
chyrff neu sefydliadau sy’n cynrychioli cyflogwyr. 
 
Ymateb: Derbyn 
 

Rydym eisoes yn darparu gwybodaeth lefel uchel am brentisiaethau drwy’r Porth 
Sgiliau ar gyfer Busnes i gefnogi datblygiad y gweithlu. Mae’r Porth Sgiliau ar gyfer 
Busnes yn bwynt mynediad sydd wedi hen ennill ei blwyf i fusnesau o bob maint gael 
gwybodaeth ac arweiniad ynghylch cymorth gyda sgiliau a chyflogaeth ac mae’n 
darparu llwyfan ar gyfer gwasanaethau datblygu sgiliau a chymorth busnes mewn un 
lle. Mae’n hyrwyddo pwysigrwydd hyfforddiant, datblygiad sgiliau a chymorth gyda 
chyflogadwyedd gan roi adrannau hunangymorth a chyfleusterau cyfeirio i’r 
defnyddiwr, gan ei sefydlu ei hun fel y lle i fusnesau fynd i geisio datrysiadau i’w 
hanghenion. 
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Mae’r Porth Sgiliau ar gyfer Busnes yn cynnwys amrywiaeth eang o wybodaeth am 
raglenni cymorth sgiliau a chyflogadwyedd a ariennir gan Lywodraeth Cymru a 
Chronfa Gymdeithasol Ewrop (gan gynnwys Prentisiaethau) sydd wedi’u 
categoreiddio er mwyn ei gwneud yn bosibl cyfeirio’n glir at y ddarpariaeth briodol a 
fyddai’n ateb gofynion busnes ac adnabod y ddarpariaeth honno’n glir. 
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy  
 
Mae’r Porth Sgiliau ar gyfer Busnes yn cynnwys hunanasesiad sgiliau rhyngweithiol 
sy’n rhoi trosolwg o anghenion sgiliau uniongyrchol y busnes ac yn creu adroddiad 
pwrpasol gyda dolenni i raglenni cymorth. Ategir hyn gan linell gymorth dros y ffôn 
sy’n cynnig opsiwn galw’n ôl ac a all gyfeirio busnesau ymhellach at yr hyn sydd ar 
gael o ran cymorth priodol a ariennir. Gellir cael mynediad at wasanaeth cymorth 
ymgynghorydd wyneb yn wyneb drwy’r llinell gymorth neu drwy hunanatgyfeiriad 
sydd hefyd yn gallu cynorthwyo busnesau gyda’u gofynion o ran sgiliau a 
hyfforddiant. 
 
Mae’r Porth Sgiliau ar gyfer Busnes yn darparu datrysiad siop un stop effeithiol ar 
gyfer sgiliau, hyfforddiant a datblygu’r gweithlu. Mae ei gynnwys yn ymwneud â 
sgiliau, hyfforddiant a materion cyflogadwyedd megis mynediad at gwrs sgiliau ar-
lein ac Adran wedi’i neilltuo i Wybodaeth am y Farchnad Lafur. 
 
Mae Arweinlyfr Cyfathrebu’r Ardoll Brentisiaethau ar gael ar blatfform y Porth Sgiliau 
ar gyfer Busnes: 
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/sites/skillsgateway/files/documents/Ar
weinlyfr%20Prentisiaethau%20i%20Gyflogwyr.pdf 
 
Wrth i Fwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru ennill ei blwyf yn iawn byddwn yn 
gweithio gyda’r Bwrdd i sicrhau bod gwybodaeth am ymgynghori a gweithgarwch 
arall ar gael yn agored. Bydd y Bwrdd yn cyhoeddi ei ganfyddiadau allweddol yn 
rheolaidd, gan gynnwys ymchwil annibynnol i’r dull newydd o ymdrin â Safonau 
Prentisiaeth yn Lloegr yn 2019; ac ymgynghori ar gynlluniau i ddiweddaru’r 
saernïaeth ar gyfer prentisiaethau drwy fatrics prentisiaethau. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 

rhaglenni presennol.  
 
 
Argymhelliad 6.  Dylai Llywodraeth Cymru fod yn glir ar yr effaith y bydd ei ffocws ar 

brentisiaethau lefel uwch yn ei chael ar brentisiaethau lefel is. Lle y bo modd, dylid 
lliniaru’r effaith a lleihau nifer y prentisiaethau lefel is ar raddfa sy’n unol â 
darpariaeth trefniadau hyfforddiant amgen. 
 
Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

 
Mae gennym gyfrifoldeb i dorri’r cylch sgiliau isel, cyflog isel a gwella cyfleoedd 
bywyd pobl. I lawer o bobl – yn enwedig y rhai â chymwysterau isel – nid yw gwaith â 
chyflog isel yn darparu cam ymlaen at swydd â chyflog uwch, ac yn hytrach mae pobl 
yn cael eu dal mewn cyflogaeth â chyflog isel. Mae ein ffocws canolog ar ddatblygiad 
i hyfforddiant lefel uwch. Y rhai difreintiedig sydd fwyaf ar eu hennill o ganlyniad i 
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ddysgu sgiliau newydd sy’n arwain at gyfleoedd gyrfa ac mae’r rhaglen 
brentisiaethau’n darparu’r ddau drwy’r canlynol: 

 y camau yr ydym wedi’u cymryd i sicrhau nad pen draw ond dechrau’r daith 
yw prentisiaethau lefel is; 

 cyhoeddi pecyn cymorth cydraddoldeb cynhwysfawr i gefnogi darparwyr a 
chyflogwyr a hwnnw’n cynnwys modiwlau penodol ar hunaniaeth o ran 
rhywedd, stereoteipio a rhagfarn ddiarwybod;  

 gweithio i gynyddu nifer y bobl anabl sy’n gwneud prentisiaeth, er enghraifft, 
Remploy yn paru’r rhai sy’n cyfranogi yn y rhaglen Dewis Gwaith â 
phrentisiaethau; 

 datblygu cynllun gweithredu gyda grwpiau â buddiant i gefnogi pobl anabl (fe’i 
cyhoeddir yr hydref hwn). 

 
Mae gennym systemau a phrosesau i fonitro a gwerthuso effaith y cyfyngiadau 
Prentisiaeth Sylfaen (lefel 2) a sefydlwyd yn 2016. Ym mis Gorffennaf 2018, 
cynhaliwyd symposiwm ar y cyd gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru i adnabod 
ac ystyried datrysiadau posibl i gamu ymlaen at swydd â chyflog uwch mewn 
sectorau â chyflog isel ac yn yr economi sylfaenol. Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus 
Cymru yn y broses o baratoi adroddiad ar y symposiwm a llunio argymhellion yn 
seiliedig ar hyn. Rydym yn dal i adolygu’r ddarpariaeth Prentisiaethau Sylfaen, yn 
enwedig mewn perthynas â sectorau â chyflog isel, ac rydym yn dadansoddi’r ffordd 
fwyaf priodol o barhau i gefnogi sectorau o’r fath. 
 
Goblygiadau Ariannol: Bydd goblygiadau ariannol yn cael eu hystyried gan 
ddibynnu ar yr argymhellion o Adroddiad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. 
 
 
Argymhelliad 7.  Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod 
darpariaeth yn cael ei gwneud i bobl i gael prentisiaethau a fydd yn eu galluogi i 
gwrdd â’r heriau a ddaw yn sgil awtomeiddio fel rhan o’r pedwerydd chwyldro 
diwydiannol. 
 
Ymateb: Derbyn 

 
Yng Nghymru rydym yn blaenoriaethu buddsoddiadau mewn prentisiaethau drwy roi 
pwyslais ar ehangu Prentisiaethau Uwch mewn STEM a phynciau technegol ar 
lefelau 4 a 5 (sy’n gyfwerth â HNC/D), i greu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr 
proffesiynol i lywio arferion arloesol, creu cynnyrch newydd, a chodi lefelau 
cynhyrchiant. Mae Prentisiaethau Uwch yn helpu i gau’r bwlch o ran sgiliau 
technegol a hybu cynhyrchiant drwy greu llwybrau newydd i swyddi technegol â 
sgiliau canolig ar gyfer pobl ifanc (lle mae’r prinderau sgiliau mwyaf o hyd) neu lle’r 
ydym methu yn erbyn gwledydd sydd mewn cystadleuaeth â ni. Mae ehangu’r 
ddarpariaeth Prentisiaethau Uwch yn ymateb i’r argymhelliad yn Adolygiad 
Diamond5 ynglŷn ag ystod well o gymwysterau addysg uwch cylch byr sydd â ffocws 
ar waith. Yn 2016/17, roedd 11,130 o brentisiaid yn gwneud Prentisiaeth Uwch – a 
hwythau’n rhoi cyfrif am 24 y cant o gyfanswm y prentisiaid mewn lleoliadau dysgu. 
 

                                                             
5 https://beta.llyw.cymru/adolygiad-o-gyllido-addysg-uwch-threfniadau-cyllido-myfyrwyr-adroddiad-
terfynol?_ga=2.187379886.767195968.1538664120-1128850961.1538664120 
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O fis Medi yma, bydd Prentisiaethau Gradd Ddigidol/TGCh (ar lefel 6) ar gael ac yn 
fuan wedi hynny, byddwn yn cynnig Prentisiaethau Gradd mewn Peirianneg. Byddwn 
yn parhau â’r gwaith yr ydym wedi’i ddechrau gyda chyflogwyr (mewn sectorau 
allweddol) i integreiddio Prentisiaethau â’u cynlluniau gweithlu, er mwyn cefnogi’r 
rhai sydd eisoes mewn gwaith a’r rhai sy’n newydd i’r farchnad lafur. Mae’r 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn ystyried gofynion sgiliau rhanbarthol sy’n 
deillio o brosiectau seilwaith a buddsoddi pwysig, y mae gan nifer ohonynt sylfaen 
gref mewn meysydd pwnc STEM. 
 
Mae Sgiliau Llythrennedd Digidol wedi’u cynnwys yn yr elfen Sgiliau Hanfodol o’r holl 
fframweithiau prentisiaethau. 
 
Goblygiadau Ariannol: Cytunwyd ar gyllideb gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch 
Cymru. Tuag £20m yw’r amcangyfrifon cychwynnol ar gyfer darparu prentisiaethau 
gradd, a hynny am dair blynedd gyntaf eu gweithrediad. 
 
 
Argymhelliad 8.  Dylai Llywodraeth Cymru barhau i adolygu’r ganran o bobl ifanc 
sy’n mynd i’r gweithlu i ddilyn prentisiaethau, a faint o brentisiaethau a ddefnyddir i 
uwchsgilio staff presennol. 
 
Ymateb: Derbyn  
 
Rydym wrthi ar hyn o bryd yn gwerthuso niferoedd y newydd-ddyfodiaid a niferoedd 
y dysgwyr sy’n cael eu huwchsgilio. Nid oes targed gennym ar gyfer newydd-
ddyfodiaid ar hyn o bryd, ond mae gennym raglen i roi anogaeth ar gyfer mwy o 
newydd-ddyfodiaid. Mae gennym y fenter BBaChau i ddenu prentisiaethau yn y grŵp 
oedran 16-19:  
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/sites/skillsgateway/files/documents/rh
aglen_cymehlliant_i_gyflogwyr_i_gynnal_prentisiaethau.pdf  
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 

rhaglenni presennol.  
 
 
Argymhelliad 9.  Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i ailystyried ei 

rhagdybiaeth bod gweithio yn y sectorau sylfaenol yn cyfateb i gapio sgiliau a 
chyrhaeddiad. Mae’r Pwyllgor yn galw am eglurder gan Lywodraeth Cymru ar yr 
hyfforddiant a chymorth sydd ar gael yn lle prentisiaethau Lefel 2, a sut mae’r 
cymwysterau sydd ar gael i gyflogeion yn y sectorau sylfaenol yn eu paratoi ar gyfer 
dysgu lefel uwch. 
 
Ymateb: Derbyn 

 
Rydym yn cydweithio’n agos gyda'r is-adran cyflogadwyedd a sgiliau. Fel a 
grybwyllwyd mewn ymateb i Argymhelliad 6, cynhaliwyd symposiwm ym mis 
Gorffennaf ar y cyd â Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru i adnabod ac ystyried 
datrysiadau posibl i gamu ymlaen at swydd â chyflog uwch mewn sectorau â chyflog 
isel ac yn yr economi sylfaenol. Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn y broses 
o baratoi adroddiad ar y symposiwm a llunio argymhellion yn seiliedig ar hyn. 
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Mae gofyn inni gyfleu yr hyn yr ydym yn ei olygu wrth Raglen yr Economi Sylfaenol, 
ac o bosibl ystyried enw newydd hyd yn oed. Mae’r Economi Sylfaenol, yn ei 
chyfanrwydd, yn eithriadol o bellgyrhaeddol ac nid yw’n fwriad gennym gwmpasu 
maes mor eang. 
 
Rydym wedi gwneud peth gwaith cwmpasu cychwynnol i ystyried opsiynau ar gyfer 
darparu Prentisiaethau Sylfaen ar lefel 2 mewn meysydd nad ydynt yn flaenoriaeth 
yn y dyfodol, gan y bydd y cyfeiriad polisi sy’n ymwneud â blaenoriaethu sgiliau lefel 
uwch yn gadael bwlch mawr yn y maes hwn. Ein nod yw cynyddu cyfleoedd bywyd 
unigolion drwy gynnig llwybr at gynnydd o lefel 2 i lefel 3 a’r tu hwnt. Dylai 
prentisiaethau ar lefel 2 gael eu hystyried yn gam ymlaen yn hytrach na phen y daith. 
Dylid eu hystyried yn ffordd o ddarparu dull hyfyw o symud i mewn i gyfleoedd 
gwaith sy’n rhoi mwy o foddhad a chyflog gwell er ei bod yn bosibl bod hyn yn 
perthyn y tu allan i brentisiaethau gan ddibynnu ar y sectorau penodol. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
rhaglenni presennol.  
 
 
Argymhelliad 10.  Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i ofyn i Fwrdd 
Cynghori Prentisiaethau Cymru archwilio sut y gall cyflogwyr a darparwyr 
hyfforddiant gydweithio i wella canlyniadau gwerth am arian sy’n cynrychioli 
ansawdd da ac sydd fwyaf addas i’r cyflogwr, tra’n diogelu cludadwyedd 
cymwysterau 
 
Ymateb: Derbyn 

 
Mae Bwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru wedi cael gorchwyl i roi barn ynglŷn â 
rhinweddau, anfanteision, cyfleoedd posibl a chyfyngiadau’r dull newydd o ymdrin â 
Safonau Prentisiaethau yn Lloegr. Bydd hyn yn cael ei oleuo gan ymchwil 
annibynnol a fydd yn cael ei chomisiynu i geisio barn cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill 
am brofiadau cynnar gyda’r system yn Lloegr. Hefyd, wrth ystyried saernïaeth 
prentisiaethau yng Nghymru yn y dyfodol, bydd cludadwyedd cymwysterau’n 
ystyriaeth allweddol.  
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. 
 
 
Argymhelliad 11.  Mae’r Pwyllgor yn nodi ymateb Llywodraeth Cymru i’n 

hargymhelliad blaenorol yn y ddogfen Prentisiaethau yng Nghymru, Chwefror 2018, 
lle gwnaeth Llywodraeth Cymru dderbyn mewn egwyddor gyda’r galwad am gardiau 
bws neu drên rhatach i brentisiaid, yn dibynnu ar ganlyniadau ei ymgynghoriad ar 
“deithiau bws rhatach ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru”. Gan fod crynodeb o’r 
ymatebion i’r ymgynghoriad yn nodi “cefnogaeth gref iawn o blaid cynnwys pobl a 
oedd yn dilyn rhaglenni prentisiaeth cydnabyddedig (85%)”, mae’r Pwyllgor yn 
ailadrodd ei argymhelliad i gael cardiau bws neu drên rhatach i brentisiaid 
 
Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 
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Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wrthi ar hyn o bryd yn 
adolygu’r ymatebion i’w ymgynghoriad ynghylch gwella cynllun teithiau bws rhatach 
y Llywodraeth i bobl ifanc, “FyNgherdynTeithio”. Mae’n gobeithio cyhoeddi ei 
benderfyniadau’n fuan. 
 
Mae’r cynllun tocynnau trên rhatach wedi’i fwriadu i ategu’r cynllun teithiau bws, gan 
ddarparu teithiau ar drenau ar bedair rheilffordd gangen lle mae’r ddarpariaeth 
bysiau’n gymharol gyfyngedig ar hyn o bryd, gan amcanu yn anad dim at ddarparu 
mynediad at wasanaethau a hybu llesiant. Ceir rhai cyfyngiadau ar ddefnyddio’r 
cynllun cyfredol (e.e. mae’n weithredol dim ond am ran o’r flwyddyn ar ddwy o’r 
pedair rheilffordd) i sicrhau nad yw’n rhoi gormod o bwysau ar wasanaethau sydd 
eisoes yn brysur. Mae’r cyfyngiadau ar ddefnydd a’r cwmpas daearyddol cyfyngedig 
yn golygu nad yw estyniad ar y cynllun cyfredol yn addas fel modd i ddarparu 
mynediad drwy gydol y flwyddyn at waith a/neu addysg ar gyfer prentisiaid. 
 
Byddai ehangu’r cynllun, gan gynyddu ei gwmpas daearyddol hefyd i gynnwys yr holl 
reilffyrdd yng Nghymru, yn dwyn costau ariannol sylweddol a gallai greu materion 
pellach o ran capasiti, yn enwedig pe bai’r un lefel o hawl yn cael ei darparu ar gyfer 
yr holl ddeiliaid tocynnau rhatach. Byddai mynediad at yr holl wasanaethau 
rheilffordd yng Nghymru, yn hytrach na dim ond y rhai a ddarperir gan ddarparwr 
rheilffordd Cymru a’r Gororau (h.y. GWR, Virgin a Crosscountry) yn golygu ei bod 
hefyd yn ofynnol ymgysylltu â masnachfreintiau rheilffyrdd a reolir gan Lywodraeth y 
DU a chyfrannu’n ariannol atynt. 
 
Ar y sail hon, byddai ehangiad o’r fath i’r cynllun tocynnau trên rhatach yn ymateb 
drud ac wedi’i dargedu’n wael o’i gymharu â mentrau tocynnau penodol a allai gael 
eu rhoi ar waith gan weithredydd newydd gwasanaethau rheilffordd Cymru a’r 
Gororau, megis ei ymrwymiad i estyn mynediad at docynnau hanner prif i bobl ifanc 
16 – 18 oed. 
 
Goblygiadau Ariannol: Mae Trafnidiaeth Cymru wedi rhoi gwybod nad yw mewn 
sefyllfa i bwyso a mesur cost ehangu’r cynllun tocynnau trên yn hawdd. 
 
 
Argymhelliad 12.  Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda 
gwasanaethau cyhoeddus i ganfod ffyrdd arloesol o gefnogi prentisiaethau a 
dysgu arall yn y gweithlu ar gyfer nifer cynyddol o rolau. 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Datblygiad gydag Awdurdodau Lleol – Rydym wedi sefydlu perthynas weithio dda 
gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac wedi cytuno ar nifer o gamau 
gweithredu cadarnhaol i gefnogi’r sector. Cyhoeddwyd arweiniad i Awdurdodau Lleol 
ar Brentisiaethau ym mis Medi 2018. Mae’r ddogfen yn nodi ein cyfeiriad polisi, 
gwybodaeth am yr ardoll brentisiaethau, a’r help a chefnogaeth sydd ar gael i 
awdurdodau. Mae hefyd yn cynnwys rhestr o fframweithiau sydd ar gael ac sy’n 
berthnasol i’r swyddogaethau yn y cynghorau er mwyn iddynt hwy ystyried sut orau i 
ddefnyddio prentisiaethau i gefnogi neu ddiwallu anghenion o ran cynllunio’r 
gweithlu. Rydym yn cynnal briff gwylio ar ddatblygiadau yn Lloegr ac rydym wedi 
cynnal cysylltiadau da â swyddogion yn yr Adran Addysg, sy’n profi materion tebyg i 
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ni. Byddwn yn parhau i gydweithio’n agos gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru a Rheolwyr Adnoddau Dynol yn yr Awdurdodau Lleol i gefnogi’r sector hwn. 
 
Datblygiadau gydag Ysgolion – Fel gydag Awdurdodau Lleol, rydym wedi paratoi 

arweiniad ar brentisiaethau sydd wedi’i fwriadu’n benodol ar gyfer ysgolion ac a 
gyhoeddwyd ym mis Medi 2018. Rydym wedi ymgynghori â Chymdeithas 
Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) a’r Is-adran Polisi Ysgolion yn Llywodraeth 
Cymru, ynghylch cynnwys y ddogfen. Nod yr arweiniad yw codi ymwybyddiaeth 
ysgolion am brentisiaethau, yr ardoll a’r fframweithiau sydd ar gael iddynt ar hyn o 
bryd. Bydd gwaith cefnogi’n mynd rhagddo’n barhaus gyda’r sector hwn.  
 
Y GIG – Cymeradwyodd Bwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru dri fframwaith yn 

ddiweddar – Cymorth Proffesiynau Perthynol i Iechyd – Lefel 4, Therapïau 
Seicolegol (Therapïau) – Lefelau 4/5 a Chydymaith Gwyddor Gofal Iechyd – Lefel 4. 
Mewn ymateb i’r galw, rydym eisoes wedi datblygu a chyhoeddi Lefel 3 Gwybodeg 
Iechyd ac rydym yn gweithio ar ddatblygiad i Lefel 4. Hefyd, rydym yn gweithio 
gyda’r Swyddfa Gwasanaethau Deintyddol a’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol i 
ddatblygu cymwysterau newydd a fframwaith mwy cadarn ar gyfer Nyrsio 
Deintyddol. Mae Prifysgol Bangor wrthi ar hyn o bryd yn datblygu hyn. Mae gwaith ar 
y gweill hefyd i ddatblygu prentisiaethau lefel uwch (Lefelau 4/5) a fydd yn darparu 
cyfleoedd gwell ar gyfer datblygiad gyrfa. 
 
Cyhoeddwyd Arweiniad newydd i Gyflogwyr ym mis Awst 2018. Mae’r arweiniad yn 
nodi’r rhaglen brentisiaethau sydd gennym yma yng Nghymru ac mae wedi’i fwriadu 
ar gyfer yr holl gyflogwyr. 
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/sites/skillsgateway/files/documents/Ar
weinlyfr%20Prentisiaethau%20i%20Gyflogwyr.pdf 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. 
 
 
Argymhelliad 13.  Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru a’r Swyddfa Gartref 

i gynyddu eu hymdrechion i ddatrys y mater o ariannu prentisiaethau’r heddlu yng 
Nghymru, gan sicrhau bod yr heddluoedd yn cael gwybod yn llawn am unrhyw 
gynnydd o ran y trafodaethau. 
 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 
 
Yn ystod 2018/2019, mae’r Heddluoedd ledled Cymru a Lloegr yn cyflwyno mentrau 
hyfforddi’r gweithlu newydd ac ehangach drwy brentisiaethau ar lefel 4-7, i wella’r 
gyfundrefn hyfforddi ar gyfer recriwtiaid mewn lifrai. Amcangyfrifir mai £1.1 miliwn 
yw’r gost sefydlu ar y cyfan ar gyfer yr heddluoedd yng Nghymru. Yn dilyn 
trafodaethau helaeth, mae’r Swyddfa Gartref wedi cytuno i ariannu costau 
hyfforddiant lefelau 4-7 (£600,000). Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd 
cyfraniad ar gyfer costau dechreuol (£400,000) a fydd yn cael ei fuddsoddi mewn 
gweithgareddau megis capasiti hyfforddwyr, deunyddiau, ac amrywiaeth o wariant 
cysylltiedig arall. Fodd bynnag trefniant unigol ar gyfer 2018/19 yw hwn ac ni fydd yn 
cael ei ailadrodd yn y dyfodol. Felly dim ond fel mesur byrdymor y gellir ystyried hwn 
a bydd angen trafodaethau pellach. 
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Goblygiadau Ariannol: Bydd angen trafodaethau ychwanegol i bennu costau 
parhaus. 
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Mobile UK 

Mobile UK is the trade association for the UK’s mobile network operators -  EE, O2, Three and 

Vodafone. As mobile increasingly becomes the device of choice for running daily life both at home 

and at work, customers seek improvements to coverage, more capacity and greater capabilities. Our 

goal is to realise the power of mobile to improve the lives of our customers and the prosperity of the 

UK as a whole. 

Our role is to identify the barriers to progress, seek solutions and work with all relevant parties to 

bring about change, be they Government, regulators, industry, consumers or citizens more 

generally. 

Introduction 

1. Mobile UK welcomes the opportunity to submit a response to the Welsh Government’s call

for evidence for assessing the potential impact of a Business Rates reduction on mobile

infrastructure investment in Wales.

2. Mobile UK strongly supports a targeted use of business rates relief to stimulate investment

in regions of Wales where there is currently little or no coverage. The rationale for a public

policy intervention is that there are public benefits to be gained from wider geographic

coverage that cannot be captured, and thus delivered, through the normal competitive

process. This is set out in more detail below.

3. Having high quality mobile infrastructure and connectivity is widely recognised to be crucial

to the future economic and social prosperity of a nation or region. 94% of adults now use a

mobile device.

4. Consumption of mobile services, particularly data, is rising very rapidly and yet industry

revenues have flattened over the last few years at just over £15bn per annum (Ofcom). The

operators are investing £2bn per annum but in an environment of flat revenues, it is very

hard to make a return and competition for investment capital both globally and nationally is

intense.

5. Much of the investment goes towards optimising the network so that the increased (mostly)

data traffic can be accommodated using existing spectrum allocations, and, as far as is

possible, network infrastructure.
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6. Today’s mobile networks are very complex, deploying as they do multiple generations of 

technologies, mutliple frequency bands and new techniques to maximise the user 

experience: more subscribers getting faster data speeds and a greater volume of data. The 

ability to optimise networks to their best advantage is a source of competitive advantage 

and the focus of spending is in locations where the demand for network resource is greatest.  

 

7. Even where the network is optimised, many sites that mobile operators currently deploy are 

loss making (Across the UK perhaps around 50% and in Wales, in the remoter regions, 

heavily loss making), in that the cost of building and operating is not covered by the extra 

revenue gained, both directly by the extra customers covered and indirectly as a result of 

operators being able to demonstrate the most comprehensive coverage in a competitive 

market. The extent of coverage is one of the most important factors considered by 

customers at the point of sale, even if the customer never intends to visit some of the places 

covered. 

 

8. But loss making coverage increases operational costs, which in turn is reflected in consumer 

price, another key sensitivity and so mobile operators must always make a very careful 

judgement on the competitive advantage of extra coverage v the disadvantage of extra 

running costs. In the intense competition for capital, these factors weigh heavily. 

9. As a result, it is highly likely that the hardest to reach places will need some form of public 

policy intervention if coverage is to be extended. 

Public benefit 

10. As explained above, there will be regions of Wales where investment by individual operators 

will be heavily loss making and the losses will be greater than any marketing advantage that 

might accrue from having a large mobile footprint. The result is that no coverage is provided, 

to the disadvantage of the region concerned. 

11. This disadvantage might manifest itself in a number of ways: businesses do not locate there, 

or business move away for lack of coverage, thus reducing the local tax base. Public services 

which could be better (and more cheaply) served through mobile access (e.g. job 

opportunities, housing, and parking) are not universally available. Public service delivery that 

relies on mobile connectivity (e.g. district nurses equipped with labour saving 

smartphones/tablets) are not optimised either. 

12. In terms of GDP, Capital Economics1 calculated the the economic boost to the UK from 4G 

would be £12 billion per annum (on a per capital basis, greater than £500 million per annum 

for Wales. This leaves plenty of headroom with which to, at the very least, trial rates 

reductions to stimulate capital investment and to grow or maintain the local tax base in 

regions that are currently lacking in coverage.  

 

 

 

                                                           
1 Improving connectivity – stimulating the economy, November 2014 
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Q1. Do you believe that a reduction in non-domestic rates applicable to new mobile site 

infrastructure would lead to an increase in the number of mobile sites that you would deploy to 

extend coverage in Wales [in rural areas] beyond current / planned levels? 

Mobile UK believes that a reduction in business rates will have a positive impact on improving 

coverage by changing the viability of marginal sites. In many parts of rural Wales, it is very 

challenging to deliver a mobile signal. There are large areas of National Park and AONBs and much of 

the population is very dispersed. This is borne out in the data published each year in Ofcom’s 

Connected Nations report.  

80% of premises in Wales have indoor telephone call coverage from all four mobile networks. While 

this is up from 69% in the prior year, it compares poorly with 91% of premises in England. 73% of 

premises in Wales have indoor coverage for mobile data services from all four operators. Again, this 

is a considerable improvement on the prior year but still compares poorly with England, where 87% 

of premises have coverage from all four operators.2 

According to Ofcom’s Connected Nations Report, 52% of the geographic landmass of Wales has data 

coverage (3G or 4G) from all four operators. 39% of the area has coverage from one or more 

operators and 9% has no data coverage from any operator (1,800 sq kilometres). Much of this area is 

likely to be extremely challenging to get coverage to, bearing in mind the requirements for power, 

backhaul, and access. However, a 25 metre tower can deliver an outdoor mobile signal across 

approximately 76 square kilometres3 and so there is plenty potential for a modest number of masts 

to be incentivised by a business rates reduction, assuming that a reduction would be used to deal 

with areas where there is currently no coverage. 

 

2. Please explain the answer given in (1) – giving a persuasive rationale for why you believe such a 

reduction will drive an increase in site numbers (if you believe that to be the case). 

The average annualised cost of ownership of a mast in a rural location is set out below:4 

Land rent  
         
7,506  

 Business rates  
         
3,753  

 Legal/agents  
         
1,300  

 Maintenance  
         
5,200  

 Radio  opex  
            
691  

 Power - capex  
         
2,550  

 Power - opex  
         
2,550  

                                                           
2 Ofcom – Connected Nations, 2017 
3 Mobile Operator Association submission to ‘HOW THE PLANNING SYSTEM IN ENGLAND CAN SUPPORT 

MOBILE CONNECTIVITY’, 2015. 

 
4 The Economic impact of the proposed Electronic Communications Code reforms, Deloitte 2015. 
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 Transmission - capex  
         
2,500  

 Transmission - opex  
         
5,200  

 Site infrastructure  
       
11,500  

 Cost of capital  
       
12,750  

 Total annualised cost of 
ownership  

       
55,500  

    

 Opex only  
       
26,200  

 

Business rates represent 7%, on average, of the annualised total cost of ownership (and 14% of the 

operating costs), currently. That said, with the reforms to the Electronic Communications Code, the 

site ‘rents’ (on which business rates are calculated) are predicted to fall and so rates as a proportion 

of running costs are likely to fall. 

Stimulating investment in rural areas is all about reducing the overall costs of ownership by 

eliminating or lowering costs wherever it is practically possible. Business rates is an obvious and 

significant candidate. There may in fact be no ‘loss’ of revenue (if indeed there is any), as the asset 

may not have been built without the stimulus and any notional loss would be offset by shoring up or 

improving the tax base from other businesses that can now locate there because of better 

connectivity (or don’t leave for lack of it). 

3. If you do believe that a reduction in non-domestic rates would lead to an increase in the sites you 

would roll-out, please give specific, quantified details of how such a rate reduction would impact your 

investment decision – for example, what ‘gating’ processes are used to determine whether a specific 

site will be deployed and what specific measures (and their thresholds) are assessed during those 

processes (for example, expected population coverage by the site / expected revenue from the site / 

time to breakeven for the site / etc.)? 

As was mentioned above, 39% of the landmass has coverage from one or more operators and 9% 

has no coverage. Under a business rates stimulus regime, a likely scenario is that an operator, when 

deciding to extend its footprint will be steered towards taking advantage of the incentive by 

covering an area that presently has no coverage, rather than covering an area that already has 

service from at least one operator. Even though a current ‘not spot’ is likely to be challenging, this 

could be offset by the market advantage of less competition in that area and the tax incentive. From 

a national economic perspective, it is probably more important that areas with currently no signal 

are prioritised over increasing competition in areas that do have service, albeit not from all four 

operators. 

The business rates reduction is a very cost effective way of achieving this. 
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4. What will be the likely impact on mobile site numbers that extend existing coverage if no rate / low 

rate sites are implemented? Please provide specific site numbers and / or details of geographies that 

could be delivered and / or increases in geographic coverage percentage in Wales, along with 

associated timeframes. 

Mobile UK does not have access to this information. Please see our response to Q1 for an estimate 

of the remaining geographic area to be covered. 

 

5. What will be the impact on rural businesses and communities of any such increase in site numbers, 

and why, therefore, should a rate reduction for mobile sites be prioritised? 

Please refer to comments in the introduction titled ‘public benefit’. 

 

6. Is there any further evidence you would like to submit, for example how wider network coverage 

provided as a result of business rates relief could be used to support future technology, such as 5G 

capabilities and the associated wider economic and social benefits? 

The incentive should not just apply to masts, but to all mobile equipment in the eligible area, such as 

any wireless backhaul sites and equipment housing (for example, under 5G, it is expected that 

operators will install more processing power at the network edge (mobile edge computing - MEC). 

Currently, most processing is done at the network core (content delivery, location updates, 

switching etc.). A MEC architecture will reduce latency in the network – a key feature of 5G.    

Mobile UK would like to draw the Welsh Government’s attention to the Institute of Engineering and 

Technology’s report for policy makers on 5G, in which it emphasises the importance of having the 

right regulatory and tax regime in place to stimulate investment5.  

A business rates reduction would be a meaningful way of preparing the ground for 5G, which will be 

an overlay and complementary to 4G. Such a policy would be in line with the rates holidays afforded 

to new fixed fibre and would thus recognise that mobile is every bit as important to the economy as 

fixed infrastructure (for example 70% of voice calls are now initiated on a mobile -Ofcom).  

7. How do you believe that sites suitable for rate-reduction should be identified / categorised? For 

example, whether the system should be related to specific geographies / locations and / or other 

specific thresholds (such as site height or power / transmission availability, for example, or to degrees 

of coverage). 

The incentive should be given to operators providing new coverage where there is presently none. 

                                                           
5 https://www.theiet.org/sectors/information-communications/resources/5gnetworks.cfm  
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