
Strategaeth Arloesi Cymru – Model Rhesymeg

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Strategaeth Arloesi integredig newydd i Gymru.  Roedd y penderfyniad hwn yn
dilyn ymchwil a gomisiynwyd gan Gyngor Ymgynghorol Arloesi Cymru a chylch helaeth o Ymgysylltu â Rhanddeiliaid ar
y canfyddiadau.  Bydd y strategaeth yn nodi'r cyfeiriad a'r blaenoriaethau cyffredinol ar gyfer arloesi yng Nghymru ar
draws sectorau, y gwahanol Adrannau, asiantau cyflenwi a phortffolios Gweinidogol, a bydd yn canolbwyntio ar
gyflawni'r Rhaglen Lywodraethu.

Bydd y Model Rhesymeg (sydd ar ffurf ddrafft ar hyn o bryd) yn sail i ddatblygu'r strategaeth.  Fe'i defnyddir i bennu'r
canlyniadau yr ydym am eu cyflawni o'n hymdrechion a'n gweithgarwch arloesi, llywio'r cynllun gwerthuso a gosod
targedau ar gyfer y strategaeth, a chyfleu i'n partneriaid ein prif feysydd ffocws. 

Mae nifer o ddogfennau allweddol wedi llywio datblygiadau (Cwmpasu dyfodol Polisi Arloesi yng Nghymru
(llyw.cymru), AMPLYFI Research - Cymaryddion Arloesedd Byd-eang, yr UE a'r DU - Mawrth 2021 (llyw.cymru)), 
Cyngor Ymgynghorol Arloesi Cymru, gweithgor o fewn Llywodraeth Cymru gyda chynrychiolaeth ar draws Adrannau, 
grŵp rhanddeiliaid allanol ac ymgysylltu parhaus â rhanddeiliaid.  Mae'r cam nesaf hwn yn ceisio mewnbwn ehangach
gan yr holl randdeiliaid yng Nghymru.  Mae'r cwestiynau rydym yn gofyn am atebion yn cynnwys:

A oes gwahanol weithgareddau y mae rhanddeiliaid eu heisiau?
Pa fesurau sy'n bodoli nad ydynt yn cael eu cynnwys yma?
A ydym wedi cynnwys yr holl ganlyniadau a ddymunir?
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Gweledigaeth

Llewyrchus – ecosystem gyda rhai sydd â'r sgiliau a'r gallu i arloesi drwy gyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau
newydd i'r farchnad, mabwysiadu technolegau a phrosesau newydd, a chymryd rhan mewn gweithgarwch
cydweithredol gyda'r sectorau cyhoeddus, y trydydd sector a'r sector academaidd wrth i ni symud tuag at 
economi gynyddol ddigidol a gwyrddach sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd.

Cydnerth – cymunedau arloesol sy'n ceisio addasu ac arallgyfeirio i wella a chynnal amgylchedd naturiol iach.  
Mae aelodau ecosystemau yn arloesi'n lleol i ddiogelu'r amgylchedd naturiol.

Iachach – System Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy'n cydweithio ar draws Diwydiant, Academia a'r trydydd sector 
i ddarparu gofal iechyd gwell drwy ddatblygu, rhannu, caffael a mabwysiadu arferion a thechnoleg arloesol. 
Bydd y dull hwn yn atal salwch, yn cefnogi pobl i reoli eu hiechyd a'u lles eu hunain ac yn galluogi pobl i fyw'n
annibynnol cyhyd ag y gallant - drwy ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig sy'n cael
eu darparu'n agosach i'w cartrefi.

Mwy Cyfartal – ecosystem arloesol dryloyw sy'n sicrhau cynwysoldeb yn ei gweithgarwch, gan adlewyrchu
natur amrywiol poblogaeth Cymru.  Adlewyrchir cydraddoldeb yn nemograffeg y bobl sy'n ymgymryd ag 
Ymchwil, Datblygu ac Arloesi, yn ogystal â dosbarthiad daearyddol buddsoddi a datblygu ac ysgogi sgiliau a 
doniau arloesi.

Cymunedau Cydlynus – cydweithio ymysg aelodau, gan ddefnyddio'r datblygiadau arloesol a thechnoleg
diweddaraf, i alinio gweithgareddau tuag at gyflawni dros ein cymunedau yng Nghymru.

Bywiog (Diwylliant a'r Iaith Gymraeg) – arloesi fel galluogwr i gefnogi'r gwaith o gyrraedd ein targed o filiwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, gan sicrhau bod ein hymdrechion a'n buddsoddiadau yn arwain at gynnyrch a 
gwasanaethau sy'n amlieithog.  

Yn Gyfrifol yn Fyd-eang - prosesau gwneud penderfyniadau sy'n ystyried effaith ein gweithgareddau arloesi ar
les byd-eang, yn ogystal â dull cydweithredol o weithio mewn partneriaethau'n rhyngwladol i rannu
gwybodaeth, sgiliau ac ymgymryd â phrosiectau gyda phwrpas cymdeithasol e.e. gweithredu gyda'n gilydd i 
fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd, heneiddio'n iach.



Mewnbynnau

• Cyllid Buddsoddi

• Cyllid y DU 

• Ymgysylltu Rhyngwladol

• Adnoddau ac Arbenigedd
staff(mewnol) 

• Arbenigedd (allanol)

• Sgiliau a Chyfleoedd Dysgu

• Addysg – Cwricwlwm

• Cyfnewid Gwybodaeth

• Darparu Gwybodaeth

• Offer ac adnoddau Arloesi

• Cyfathrebiadau

• Digwyddiadau

• Cymelliadau

• Cystadlaethau/Gwobrau

• Brandio

• Ysgogiadau – Contractau, 
Dyfarniadau

• Seilwaith Digidol

Gweithgareddau

• Ffrydiau ariannu hyblyg, ategol

(Ymchwil, Datblygu ac Arloesi)

• Cyllid Preifat

• Gwybodaeth a Chyngor

• Sganio’r Gorwel

• Ymgynghoriaeth/Cymorth

• Cymorth Datblygu Cynnig

• Adeiladu Consortia

• Partneriaethau Rhyngwladol

• Rhwydweithiau a Chlystyrau

Cymheiriaid i Gymheiriaid

• Porth Buddsoddi a Chymorth

• Cydweithio Traws-sector

• Cymorth Masnacheiddio

• Mabwysiadu a lledaenu

technoleg

• Ffrydiau incwm y sector 

cyhoeddus – cynaliadwyedd

• Gweithgareddau Her

• Dyfarniadau/Gweithgaredd

Myfyrwyr mewn Lleoliadau

Addysg

• Trosglwyddo/Cyfnewid

Gwybodaeth

• Datblygu'r Gadwyn Gyflenwi

Cynulleidfa/Gweithredwyr

• Arloeswyr/Entrepreneuriaid

• Sector preifat - Diwydiant

• Y trydydd sector - Mentrau

cymdeithasol, elusennau, cyrff

anllywodraethol

• Llywodraeth y DU

• Ecosystemau Rhyngwladol

• Sector Cyhoeddus – e.e. GIG, 

ALlau

• Bargeinion Dinas a Thwf

• Llywodraeth Cymru

• Dinasyddion

• Plant a Phobl Ifanc

• Sefydliadau Ymchwil

• Sefydliadau Addysg - Ysgolion, 

AB, AU

• Darparwyr Cyllid Preifat

• Comisiwn Addysg Drydyddol

ac Ymchwil

Allbynnau

• Data Demograffig

• Gwobrau Ariannu LlC, y DU, yr UE

• BERD, BUCHES, GOVERD

• Gwariant Ymchwil,Datblygu ac 

Arloesi y Trydydd Sector

• Gwobrau Incwm Ymchwil

• Buddsoddiad Cyfatebol (PSI)

• Eiddo Deallusol Newydd wedi'i

Gofrestru

• Cwmnïau/Sectorau sy'n cymryd rhan

mewn Gweithgarwch Arloesi

• Cynhyrchu Elw

• Cynhyrchu Ynni

• Lleihau Carbon 

• Gwariant Caffael y Sector Cyhoeddus

• PROMs/PREMs (VBH)

• Gwariant y Sector Cyhoeddus –

arbedion effeithlonrwydd

• Rhestru ar y we

• Presenoldeb Cysylltedd Digidol a 

Thechnoleg

• Pobl sy'n ymwneud â datblygu

sgiliau/Gwobrau

Canlyniadau
• Llewyrchus
• Mwy o Gynhyrchion/Gwasanaethau

newydd i farchnadoedd domestig a 
rhyngwladol

• Mentrau/swyddi newydd - enillion
cyflogaeth net

• Mwy o wariant o fewn Economi Cymru
• Mwy o wariant ar ymchwil,datblygu ac 

arloesi
• Mwy o Incwm Ymchwil a enillwyd
• Mwy o weithgarwch ymchwil,datblygu ac 

arloesi yng Nghymru
• Gwell ymgysylltiad â Sgiliau Arloesi
• Gwell cynhyrchiant (GYC)

• Cydnerth
• Lleihau Allbwn Carbon
• Bioamrywiaeth Well

• Cydlynol
• Mwy o Gydweithio Traws-Sector 
• Gwell cysylltedd cymunedol

• Iachach
• Mwy o Fabwysiadu Arloesedd
• Gwell Canlyniadau i Gleifion/dinasyddion
• Gwell Profiad i Gleifion/dinasyddion
• Gwell Effeithlonrwydd Adnoddau

• Mwy Cyfartal
• Dosbarthiad Tecach o Fuddsoddiad
• Amrywiaeth mewn Arloesedd
• Mwy o Gwmnïau Newydd i Arloesi

• Bywiog
• Datblygiad aml-ieithog yn safonol

• Cyfrifol yn Fyd-eang
• Gwneud Penderfyniadau a 

Gweithgareddau Gwybodus
• Cydweithio Rhyngwladol ar Heriau a 

RennirEffeithiau a dylanwadau traws-bynciol: COVID-19 a Brexit, Strategaeth Arloesi y DU, Cryfderau, Lle

Arloesi yng Nghymru



Mewnbynnau

Mae hyn yn nodi'r mewnbynnau gofynnol sydd eu hangen i ddatblygu'r ecosystem arloesi yng Nghymru, ac i gyflawni'r
canlyniadau a ddymunir.  Mae'r mewnbynnau hyn wedi'u nodi yn seiliedig ar ddarpariaeth flaenorol sydd wedi bod yn destun
gwerthusiad ac adborth.  Rydym hefyd wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid o bob sector ac wedi casglu gwybodaeth am eu profiadau
a'r hyn sydd ei angen arnynt.  Mae rhagor o fanylion am y mewnbynnau hyn wedi'u cynnwys isod:

Buddsoddi ac Ariannu – mae hyn yn cynnwys grantiau a ddarperir drwy seilwaith Cymru, ffynonellau'r DU a rhyngwladol, yn
ogystal â chyllid preifat.  Mae buddsoddi mewn arloesi yn ofyniad allweddol gan bob sector – mae'r sector cyhoeddus, preifat, 
academaidd a'r trydydd sector yn aml yn derbyn cyllid yn ogystal â'r buddsoddwyr eu hunain.

Arbenigedd – gellir darparu hyn o fewn strwythurau rhaglenni (heb eu cyfyngu i Lywodraeth Cymru) yn ogystal â ffynonellau
allanol drwy wasanaethau cynghori a darpariaeth dan gontract.  Ar hyn o bryd mae gan Lywodraeth Cymru Arbenigwyr Arloesi a 
Rheolwyr Datblygu Busnes ar waith i gefnogi busnesau drwy'r cyd-destun cymorth.  Mae rolau tebyg hefyd yn bodoli i ddarparu
cymorth mewn sectorau eraill e.e. mae Rhwydwaith Arloesi Cymru a ffurfiwyd yn ddiweddar ar waith i gefnogi gallu a chapasiti ar
gyfer datblygu cynigion academaidd.

Addysg, Sgiliau a Gwybodaeth – Mae'r cwricwlwm newydd i Gymru yn cynnwys cyfleoedd i ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd.  
Mae'r mewnbwn hwn hefyd yn cydnabod yr angen ehangach i ddatblygu a meithrin sgiliau arloesi gydol oes i gefnogi pobl i 
wireddu eu potensial fel entrepreneuriaid ac arloeswyr boed hynny o fewn diwydiant, y sector cyhoeddus neu'r trydydd sector.  Yn
ogystal â datblygu unigolion, bydd mewnbwn ychwanegol yn gallu adeiladu ar draws consortia.

Darparu Gwybodaeth - Mae Strategaeth Arloesi y DU yn ymrwymo i ddatblygu porth rhwng IUK a BBB i gefnogi busnesau i lywio'r
cyd-destun ariannu. Hoffem weld cynnig Cymru fel rhan annatod o'r porth hwnnw i roi un lle i ddefnyddwyr.  Mae hyn yn
adlewyrchu'n fawr y farn gan randdeiliaid bod y maes yn rhy gymhleth ac yn aml nid yw busnesau'n gwybod ble i fynd am 
gymorth.

Ysgogiadau - Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio'r Contract Economaidd i nodi'n ysgrifenedig yr hyn y dylai busnesau ei wneud i 
fodloni'r gofynion a nodir gan Lywodraeth Cymru e.e. Gwaith Teg a chynaliadwyedd fel rhan o ddyfarniadau ariannu.  Mae ein
gweithgarwch arloesi yn cynnwys grantiau a chaffael. Mae'r rhain yn ysgogiadau i sicrhau bod gweithgarwch arloesi yn creu y 
Gymru a garem weld o ran cydraddoldeb, yr economi gylchol ac ymrwymiadau polisiau eraill.

Cyfathrebu a Brandio – Er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaethau cynhwysol, mae'n hanfodol bod yr holl weithgarwch
cyfathrebu yn bellgyrhaeddol ac mae ein brandio yn addas i'r diben.
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Mewnbynnau

• Cyllid Buddsoddi

• Cyllid y DU 

• Ymgysylltu Rhyngwladol

• Adnoddau ac Arbenigedd
staff(mewnol) 

• Arbenigedd (allanol)

• Sgiliau a Chyfleoedd Dysgu
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Gweithgareddau

Mae'r gweithgareddau a restrir yn adeiladu ar ymarfer mapio Cymorth Arloesi a gynhaliwyd fel rhan o'n hymwneud â 

rhaglen yr UE, Cohe3sion, ac yn adlewyrchu llawer o'r hyn a ddarparwn ar hyn o bryd drwy ein seilwaith ar draws y sector 

cyhoeddus, y byd academaidd a'n partneriaid cyflenwi yn y sector preifat.  Bydd newidiadau, ac mewn rhai achosion, 

ailgynllunio gweithgareddau'n gyfanwerthol, yn cael eu gwneud yn seiliedig ar ddysgu ac adborth gan randdeiliaid.   

Ffrydiau Ariannu - roedd adborth gan bob sector yn glir ynghylch yr angen am hyblygrwydd wrth ddarparu cyllid i gefnogi

pob cam o ymchwil a datblygu.  Byddwn yn archwilio mecanweithiau cyflawni ymhellach fel rhan o weithredu'r strategaeth

ond canolbwyntiodd adborth y diwydiant ar yr angen i gyllid a buddsoddiad fod ar gael er mwyn osgoi'r "Fali Marwolaeth", 

roedd y sector cyhoeddus yn awyddus i weld cyllid ar gyfer gweithredu arloesedd.

Gwybodaeth a Chyngor – ystyriwyd bod y rhain yn allweddol i gefnogi arloeswyr o bob sector i lywio'r maes ariannu

cymhleth.  Lle y bo'n bosibl, dylem fod yn ceisio symleiddio, ond mae llawer o hyn yn parhau y tu hwnt i'n rheolaeth.

Adeiladu Rhwydwaith a Chonsortia – Soniodd rhanddeiliaid am werth rhwydweithiau cyfoedion a sut mae hyn wedi

galluogi datblygu consortia o ran buddiannau a heriau a rennir. Ceir enghraifft wych o hyn ym maes Lled-Ddargludyddion

Cyfansawdd sydd wedi elwa'n fawr o ffurfio'r clwstwr.

Partneriaethau Rhyngwladol – Mae cyfleoedd yn parhau i godi i Gymru gymryd rhan mewn partneriaethau â 

rhanbarthau a gwledydd o bob rhan o'r UE, a'r byd ehangach.  Mae'r cyfleoedd hyn yn aml yn dod gyda gofynion ariannu, 

a chyfleoedd i ddatblygu cynigion ariannu.  Byddwn yn ystyried cyfleoedd yn seiliedig ar y blaenoriaethau a nodir yn ein

Rhaglen Lywodraethu.

Ffrydiau Incwm y Sector Cyhoeddus – Rhan o'r adborth gan y GIG yw'r angen i ddatblygu ffrydiau incwm allan o 

weithgarwch arloesi er mwyn creu ffynhonnell gynaliadwy o gyllid i gefnogi mabwysiadu a gweithgarwch pellach.

Gweithgareddau Her – Mae Cymru eisoes wedi arwain y ffordd o ran defnyddio heriau fel mecanwaith caffael.  Mae ein

gweithgareddau wedi tyfu ac rydym wedi gweld nifer o gyrff yn y sector cyhoeddus yn defnyddio heriau fel mecanwaith i 

bartneru â diwydiant drwy ddigwyddiadau miniog byr fel Haciau a'r prosiectau tymor hwy drwy'r Fenter Ymchwil Busnesau

Bach.  Rydym yn ymwneud â Diwygio Caffael Llywodraeth y DU i lywio ein defnydd o'r dull hwn yn y dyfodol.

Gwobrau Myfyrwyr – Drwy ymgysylltu â rhanddeiliaid, rydym wedi clywed am werth sawl rhaglen i ddatblygu a meithrin

sgiliau arloesi gyda plant ysgol.  Mae yna hefyd raglen Gwobrau Arloesi lwyddiannus ar gyfer myfyrwyr TGAU a Safon

Uwch.  Byddwn yn ceisio adeiladu system gymorth o amgylch hyn er mwyn parhau i feithrin y sgiliau hynny wrth i fyfyrwyr

symud drwy'r system addysg a/neu i gyflogaeth.
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• Datblygu'r Gadwyn Gyflenwi



Cynulleidfa/Gweithredwyr

Mae'r ystod amrywiol ac eang o grwpiau yn dangos pa mor bellgyrhaeddol yw gweithgarwch ymchwil, datblygu
ac arloesi.  Mae'r ymgysylltu â'r strategaeth yn adlewyrchu hyn ac yn cydnabod y rolau lluosog y mae llawer o 
grwpiau'n eu chwarae fel arloeswyr ac fel defnyddwyr arloesedd, ac fel cyllidwyr a buddsoddwyr mewn
gweithgarwch arloesi.  

Adlewyrchir ein hymrwymiadau i Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn ein hymgysylltiad â datblygu
strategaethau, a chânt eu hadlewyrchu wrth weithredu'r strategaeth. 

Cynulleidfa/Gweithredwyr

• Arloeswyr/Entrepreneuriaid

• Sector preifat - Diwydiant

• Y trydydd sector - Mentrau
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anllywodraethol

• Llywodraeth y DU

• Ecosystemau Rhyngwladol

• Sector Cyhoeddus – e.e. GIG, 
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Allbynnau – Beth ydy ni’n mynd i fesur?

Mae hwn yn nodi'r hyn y byddwn yn ei fesur er mwyn penderfynu a ydym wedi cyflawni ein hamcanion, bydd yr adran hon yn rhan
o'n cynllun gwerthuso ar gyfer y strategaeth.  Mae ffynonellau data yn cynnwys:

Data demograffig – cesglir hyn fel rhan o holl weithgarwch cyflwyno'r rhaglen, a chaiff ei ddadansoddi i lywio sut rydym yn addasu
gweithgarwch i sicrhau'r cyrhaeddiad mwyaf.

Dyfarniadau ariannu a Gwariant – caiff hyn ei fesur drwy ein setiau data ein hunain a rhai cyrff cyflawni megis Bargeinion Dinas a 
Rhanbarth.  Bydd hyn yn cynnwys gweithgarwch ymchwil, datblygu o bob sector, a gellir ei rannu ymhellach yn ôl lle. Mae gennym
gytundeb rhannu data presennol gydag Innovate UK sy'n darparu mynediad at ddyfarniadau ariannu a phrosiectau "parth glas" –
prosiectau yw'r rhain sy'n pasio'r trothwy ar gyfer cyllid ond nad oes cyllideb ar gael ar eu cyfer.  Byddwn hefyd yn defnyddio
ffynonellau data swyddogol fel BERD, HERD a GERD i feincnodi ein gwariant ar draws sectorau, yn erbyn Gwledydd eraill y DU.  

Cwmnïau sy'n Ymwneud ag Arloesi – Byddwn yn defnyddio data Arolwg UKIS i fesur cwmnïau sy'n ymwneud ag arloesi, a'r rhai sy'n
newydd i weithgarwch arloesi fesul sector.  Dyma'r set ddata sy'n llywio ein Dangosydd cenedlaethol ar gyfer Lles Cymru (Llesiant
Cymru: dangosyddion cenedlaethol | GOV. Arolwg arloesi Cymru a'r DU 2019: Prif ganfyddiadau (publishing.service.gov.uk)).  

Cofrestru Eiddo Deallusol Newydd – Mae casglu data blaenorol wedi canolbwyntio ar Batentau fel dangosydd fel y'i pennwyd gan
ofynion ariannu ERDF.  Mae adborth o nifer o raglenni wedi dangos bod angen i Eiddo Deallusol gael ei fesur yn llawer ehangach.

PROMs/PREMs – Byddwn yn dilyn yr un dull a ddefnyddir gan Ofal Iechyd yn seiliedig ar Werth ac yn mesur gwerth gan ddefnyddio
canlyniadau cleifion, profiad cleifion ac effeithlonrwydd cost.

Lleihau Carbon – fel rhan o'n hymrwymiad i Sero Net a Newid yn yr Hinsawdd, byddwn yn cydweithio â rhanddeiliaid, megis WRAP 
Cymru, i ddatblygu mesurau safonol ar gyfer seilio a mesur effaith ein hymyriadau ar Leihau Carbon.  Bydd hyn yn cynnwys
gweithgarwch yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus – datblygu a mabwysiadu arloesedd.

Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy – Fel rhan o'n buddsoddiadau byddwn yn mesur lefelau'r ynni a gynhyrchir, bydd hwn yn fesur
tymor hwy.  Bydd mesurau eraill fel cynhyrchion/gwasanaethau newydd, diogelu Eiddo Deallusol hefyd yn berthnasol i 
weithgarwch ynni adnewyddadwy.

Sgiliau Arloesi – Cesglir data sgiliau fel rhan o nifer o raglenni sy'n canolbwyntio ar y diwydiant megis Media.Cymru, 
gweithgareddau mewn ysgolion a Throsglwyddo a Chyfnewid Gwybodaeth drwy raglenni sy'n seiliedig ar fyfyrwyr.

Allbynnau

• Data Demograffig

• Gwobrau Ariannu LlC, y DU, yr

UE

• BERD, BUCHES, GOVERD

• Gwariant Ymchwil, Datblygu ac 

Arloesi y Trydydd Sector

• Gwobrau Incwm Ymchwil

• Buddsoddiad Cyfatebol (PSI)

• Eiddo Deallusol Newydd wedi'i

Gofrestru

• Cwmnïau/Sectorau sy'n Cymryd

Rhan mewn Gweithgarwch

Arloesi

• Cynhyrchu Elw

• Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy

• Lleihau Carbon

• Gwariant Caffael y Sector 

Cyhoeddus

• PROMs/PREMs (VBH)

• Gwariant y Sector Cyhoeddus –

arbedion effeithlonrwydd

• Rhestru ar y we

• Presenoldeb Cysylltedd Digidol a 

Thechnoleg

• Nifer y Bobl sy'n ymwneud â 

Arloesi yng Nghymru



Canlyniadau

Rydym yn cydnabod yr her o fesur rhai canlyniadau ar raddfa genedlaethol, ond byddwn yn cynnwys y 
canlyniadau yr ydym am eu cyflawni yn ein prosesau gwneud penderfyniadau.  Mae hyn yn berthnasol yn
arbennig ar gyfer ein hymrwymiad i'r Iaith Gymraeg, i fod yn Fyd-eang Gyfrifol ac i wella bioamrywiaeth fel y 
nodir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 e.e. byddwn yn sicrhau bod ein buddsoddiadau a ariennir yn
gyhoeddus yn seiliedig ar ddiogelu'r amgylchedd a chynaliadwyedd.

Nid ydym wedi gosod targedau ar hyn o bryd, bydd hyn yn cael ei ddatblygu ymhellach fel rhan o'r cynllun
gwerthuso.

Mwy o Incwm Ymchwil, Datblygu ac Arloesi wedi'i ennill – Yn gysylltiedig â Strategaeth Arloesi newydd y DU 
a'r pwyslais ar Le mae'r canlyniad hwn yn cydnabod ein hangen i wella ein cystadleurwydd mewn cyfleoedd
ariannu yn y DU ac yn rhyngwladol.  Mae'r canlyniad hwn yn gofyn am well gallu, capasiti a chydweithio ar
draws pob sector.

Gwell Cysylltedd Cymunedol – Mae'r canlyniad hwn yn cynnwys nid yn unig bresenoldeb seilwaith ond hefyd
mae'n cael ei ddefnyddio gan gymunedau.

Mwy o Fabwysiadu Arloesedd – Mae'r canlyniad hwn yn rhan o'r bennod Iachach ac mae'n adlewyrchu rôl
Technoleg Iechyd Cymru i sganio, asesu a mesur y defnydd o dechnolegau a gweithdrefnau newydd o fewn
system gofal iechyd Cymru (Hafan - Technoleg Iechyd Cymru).

Canlyniad, Profiad ac Effeithlonrwydd Adnoddau Cleifion – bydd y rhain yn dod yn fesurau safonol ar gyfer
canlyniadau gweithgareddau arloesi gofal iechyd.  Mae hyn yn cyd-fynd â Gofal Iechyd seiliedig ar Werth ac 
egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus (Home – Value in Health (gig.Cymru)).  

Dosbarthu buddsoddiad yn Decach – yn gysylltiedig ag ymrwymiadau Codi'r Gwastad gan Lywodraeth y DU, 
rydym wedi ymrwymo i weld dosbarthiad teg o gyllid a gweithgarwch ar draws rhanbarthau Cymru.  

Amrywiaeth mewn Arloesedd – yn gysylltiedig â chasglu data'n well, byddwn yn monitro ac yn addasu
rhaglenni i sicrhau ein bod yn gynhwysol yn ein dull o gefnogi ac ariannu arloesedd ar draws pob sector.

Canlyniadau
• Llewyrchus
• Mwy o Gynhyrchion/Gwasanaethau

newydd i farchnadoedd domestig a 
rhyngwladol

• Mentrau/swyddi newydd - enillion
cyflogaeth net

• Mwy o gaffael o Economi Cymru 
• Mwy o wariant ar ymchwil,datblygu ac 

arloesi
• Mwy o incwm ymchwil,datblygu ac arloesi

wedi'i ennill
• Mwy o weithgarwch ymchwil,datblygu ac 

arloesi yng Nghymru
• Gwell ymgysylltiad â Sgiliau Arloesi
• Gwell cynhyrchiant (GYC)
• Cydnerth
• Lleihau Allbwn Carbon
• Bioamrywiaeth Well
• Cydlynol
• Mwy o Gydweithio Traws-Sector 
• Gwell Cysylltedd Cymunedol
• Iachach
• Mwy o Fabwysiadu Arloesedd
• Gwell Canlyniadau i Gleifion/dinasyddion
• Gwell Profiad i Gleifion/dinasyddion
• Gwell Effeithlonrwydd Adnoddau (GIG)
• Mwy Cyfartal
• Dosbarthiad Tecach o Fuddsoddiad
• Amrywiaeth mewn Arloesedd
• Mwy o Gwmnïau Newydd i Arloesi
• Bywiog
• Datblygiad aml-ieithog yn safonol
• Cyfrifol yn Fyd-eang
• Gwneud Penderfyniadau a 

Gweithgareddau Gwybodus
• Cydweithio Rhyngwladol ar Heriau a 

Rennir

Arloesi yng Nghymru


