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Eiliad hanesyddol: Ymchwil ac arloesi wrth
wraidd cymdeithas a'r economi
Y cyfnod presennol yw un o'r adegau pwysicaf a chyffrous yn hanes ymchwil
ac arloesi yn y DU. Mae cyfradd y darganfyddiad a'r datblygiad technolegol yn
syfrdanol, gyda chyfleoedd digynsail i greu gwerth i gymdeithas a'r economi.
Mae'r hyn oedd yn ffuglen wyddonol ychydig ddegawdau'n ôl, o alwadau fideo i
fraich neu goes bionig, bellach yn rhan o fywyd bob dydd. Chwyldro diwydiannol
newydd yw hwn, wedi'i ysgogi gan gyflymder newid technolegol.
Ar yr un pryd, mae heriau mawr wrth i ni fynd i'r afael â chanlyniadau anfwriadol
y chwyldro diwydiannol cyntaf, o effeithiau amgylcheddol tanwydd ffosil i
effeithiau siwgr ar iechyd, ynghyd ag effeithiau niferus y pandemig COVID-19.
Mae'r rhain yn heriau cymhleth a heriol, ond mae'r chwyldro diwydiannol
newydd yn cynnig cyfleoedd mawr i fynd i'r afael â nhw ac i gyfoethogi a gwella
bywydau yn y DU a ledled y byd.
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Rhaid inni fanteisio ar yr eiliad hanesyddol
hon o ailddyfeisio cenedlaethol i drawsnewid
ein heconomi a'n cymdeithas, gan ymgorffori
ymchwil ac arloesi ar eu traws a chreu cyfleoedd a
manteision i bawb. Rydym wedi gweld pŵer y dull
hwn yng ngwaith y DU wrth fynd i'r afael â COVID-19
– o ddatblygu brechlyn Oxford-AstraZeneca i'r treial
RECOVERY ar gyfer canfod therapiwteg diogel ac
effeithiol, sy'n flaenllaw yn y byd. Mae gwersi pwysig
i'w dysgu, a nodir y rhain yn Strategaeth Arloesi'r
Llywodraeth. Gyda gweledigaeth glir a rennir, gallwn
weithio'n gyflym a chydag ystwythder i ysgogi
newid. Gan weithio gyda'n gilydd, mae gennym
gyfle i harneisio potensial eithriadol ymchwil ac
arloesi i hybu adferiad y DU. Mae gan bawb ran,
o ddisgyblion ysgol gynradd i breswylwyr cartrefi
gofal. Mae hon yn ymdrech genedlaethol a rennir
gan bawb.

Tuag at 2.4%: Creu uwchbŵer
gwyddoniaeth byd-eang
Mae llywodraeth y DU wedi gosod uchelgais glir ar
gyfer y DU fel uwchbŵer gwyddoniaeth byd-eang
a chenedl arloesi. Mae wedi rhoi gwyddoniaeth
a thechnoleg wrth ei wraidd, gan greu'r Cyngor
Gwyddoniaeth a Thechnoleg Cenedlaethol (NSTC)
newydd a gadeirir gan y Prif Weinidog, gan
gydnabod pa mor ganolog yw ymchwil ac arloesi
i ddyfodol pob dinesydd yn y DU – ein ffyniant,
ein diogelwch a'n hunaniaeth genedlaethol. Mae
Map Ffordd Ymchwil a Datblygu'r Llywodraeth,
Strategaeth Arloesi, Cynllun Twf, Strategaeth Pobl a
Diwylliant Ymchwil a Datblygu, Adolygiad Integredig,
Codi'r Gwastad, a strategaethau cysylltiedig ar

draws adrannau llywodraethau'r DU a'r Gwledydd
Datganoledig i gyd yn cydnabod pwysigrwydd
hanfodol ymchwil ac arloesi i'n dyfodol, yn lleol, yn
genedlaethol ac yn fyd-eang.
Mae'r DU yn arwain y byd mewn ymchwil a arweinir
gan ddarganfyddiadau, gan raddio'n gyntaf ar gyfer
ansawdd ymchwil yn y G7 am fwy na degawd,
ac rydym yn gartref i rai o'r busnesau sy'n tyfu
gyflymaf ac sydd fwyaf arloesol yn fyd-eang. Mae'r
arweinyddiaeth honno'n elfen bwysig o'n ffyniant
domestig, ein hunaniaeth fyd-eang a'n perthnasoedd
rhyngwladol1.
Fodd bynnag, mae gwledydd newydd wedi dod i'r
amlwg fel gwledydd ymchwil a datblygu sylweddol,
a bydd mwy yn parhau i ddod i'r amlwg. Ni fyddwn
yn gallu eu paru i gyd o ran maint ein buddsoddiad
mewn ymchwil ac arloesi. Ond mae gennym
ehangder a dyfnder eithriadol o arbenigedd a gallwn
droi ein maint i'n mantais. Gallwn adeiladu system
ymchwil ac arloesi sydd wedi'i chysylltu'n llawn, sy'n
greadigol ac sy'n ystwyth lle gall pobl a syniadau

symud yn rhydd drwyddi, ar draws disgyblaethau a
sectorau.
I gefnogi'r uchelgeisiau hyn, mae'r llywodraeth wedi
addo cyrraedd dwysedd ymchwil a datblygu o 2.4%
yn y DU erbyn 2027, wedi'i sbarduno gan gynnydd
sylweddol mewn buddsoddiad cyhoeddus mewn
ymchwil a datblygu, gan godi i'r lefel uchaf erioed o
£20 biliwn erbyn 2024–25 ac ymgorffori ymchwil a
datblygu ar draws adrannau'r llywodraeth2. Rhaid i
hyn ddenu mwy na dwbl hynny mewn buddsoddiad
ymchwil a datblygu yn y sector preifat. Bydd y
Cyngor Gwyddoniaeth a Thechnoleg Cenedlaethol
newydd yn darparu arweinyddiaeth a chyd-drefniant
strategol ar lefel y Cabinet. Bydd yr Asiantaeth
Ymchwil a Dyfeisio Uwch newydd yn amrywiaethu
portffolio buddsoddi ymchwil ac arloesi'r DU
ymhellach gyda rhaglenni uchelgeisiol ac arloesol,
wedi'u hysbrydoli gan lwyddiant Asiantaeth
Prosiectau Ymchwil Uwch yr Unol Daleithiau (ARPA).

Mae ymchwil ac arloesi yn cyfoethogi ac yn gwella
bywydau ac yn cynyddu ffyniant drwy greu, cymhwyso
a darparu gwerth o wybodaeth a syniadau newydd.
Gan fanteisio ar dalent a chreadigrwydd rhyfeddol y
DU, bydd UKRI yn rhoi'r DU ar flaen y gad o ran atebion i
heriau cenedlaethol a byd-eang, o newid yn yr hinsawdd
a heneiddio'n iach i ddiogelwch cenedlaethol
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Mae gan Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI) rôl
unigryw a hanfodol i'w chwarae yn y dirwedd
newydd hon. Ni yw prif fuddsoddwr arian y
trethdalwr mewn ymchwil ac arloesi, gan gwmpasu
pob disgyblaeth a sector. Rydym yn gweithio
i ddarparu portffolio deinamig cyfochrog o
fuddsoddiadau ar ran trethdalwyr y DU i gefnogi
system ymchwil ac arloesi greadigol ac ystwyth
sy'n hybu manteision economaidd, cymdeithasol,
amgylcheddol a diwylliannol ar gyfer pob dinesydd.
Wrth i'r dirwedd ar gyfer ymchwil ac arloesi barhau
i esblygu a chryfhau, mae UKRI yma i'w siapio a'i
chefnogi – gan drawsnewid yfory gyda'n gilydd.

Pweru economi sy'n cael ei
harwain gan arloesedd
Rydym yn falch o fod yn arwain UKRI ar yr adeg
dyngedfennol hon. Drwy ein strategaeth byddwn yn
pweru economi sy'n cael ei harwain gan arloesedd,
gan sicrhau safle'r DU fel arweinydd ym maes
gwyddoniaeth, technoleg ac arloesi a phartner bydeang o ddewis. Byddwn yn grymuso ymchwilwyr,
arloeswyr a mentrwyr i droi heriau'n gyfleoedd, gan
hybu ffyniant a lles ledled y DU ac yn fyd-eang.

Er mwyn llywio ein heconomi sy'n cael ei harwain
gan arloesedd, rhaid inni gefnogi'r ystod lawn o
bobl, talentau a sgiliau sydd eu hangen, a'r ystod
lawn o syniadau a seilwaith galluogi. Rhaid inni greu
system gwbl gydgysylltiedig sy'n ysgogi clystyrau o
ragoriaeth ymchwil ac arloesi ledled y DU, fel y gall
problemau ddod o hyd i atebion yn gyflym, a gall
atebion ddod o hyd i farchnadoedd yn gyflym.
Mae ymchwil ac arloesi yn cyfoethogi ac yn
gwella bywydau ac yn cynyddu ffyniant drwy
greu, cymhwyso a darparu gwerth o wybodaeth
a syniadau newydd. Gan fanteisio ar dalent a
chreadigrwydd rhyfeddol y DU, bydd UKRI yn
rhoi'r DU ar flaen y gad o ran atebion i heriau
cenedlaethol a byd-eang, o newid yn yr hinsawdd a
heneiddio'n iach i ddiogelwch cenedlaethol. Mae ein
cyrhaeddiad ar draws sectorau a disgyblaethau yn
ganolog i gyflawni cenhadaeth fyd-eang llywodraeth
y DU, gwella arweinyddiaeth ymchwil a thechnoleg
y DU, a sicrhau system ymchwil ac arloesi sy'n
destun cenfigen i'r byd ac yn fagnet ar gyfer talent,
busnesau a buddsoddiad byd-eang.

Cyflawni ein strategaeth
Mae'r strategaeth hon yn arwydd o ddechrau
pennod newydd gyffrous yn hanes UKRI, gan roi
i ni weledigaeth pum-mlynedd ac undod pwrpas
i gydweithio gydag ac ar ran ein partneriaid a'n
rhanddeiliaid niferus. Mae'n esbonio sut y byddwn
yn sbarduno newid trawsnewidiol yn y system ac yn
y ffordd rydym yn gweithio fel sefydliad.
Yn ddiweddarach eleni, byddwn yn cyhoeddi ein
Cynllun Corfforaethol UKRI ynghyd â'r Cynlluniau
Cyflawni Strategol a ddatblygwyd gan bob un o'n
naw Cyngor, gan nodi'r camau cyfunol y byddwn yn
eu cymryd i gyflawni ein strategaeth.
Yr Athro Fonesig Ottoline Leyser
Prif Weithredwraig, UKRI
Syr Andrew Mackenzie
Cadeirydd, UKRI
Mawrth 2022
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Canlyniadau ac effeithiau o
ymchwil ac arloesi o'r radd flaenaf
Bydd ein strategaeth yn cyflawni uchelgeisiau
Llywodraeth y DU, gan sicrhau manteision
ymchwil ac arloesi i bob dinesydd drwy gyfrwng
y canlynol:



 ryfhau'r partneriaethau gwyddoniaeth a
c
thechnoleg rhyngwladol ddwfn a pharhaus
sydd eu hangen i wneud y DU yn uwchbŵer
gwyddoniaeth a thechnoleg byd-eang.



 reu'r amodau ar gyfer mwy o fuddsoddiad
c
gan y sector preifat mewn ymchwil a
datblygu.



 barduno twf mewn sectorau allweddol
s
o'n heconomi yn y dyfodol, megis gofod,
gwyddorau bywyd a'r diwydiannau creadigol.



 wella ein hymchwil darganfod byd-eang
g
ac arweinyddiaeth technoleg, gan ddenu
busnesau a thalent o bob cwr o'r byd.





 efnogi clystyrau ymchwil ac arloesi
c
ffyniannus ledled y DU, gan greu swyddi
amrywiol o werth uchel a thwf economaidd
lleol.

 barduno datblygiad, mabwysiadu a lledaenu
s
technolegau gwyrdd, adeiladu economi
gylchol gynaliadwy a dyfodol gwyrddach i'r
DU wrth i ni symud i sero net.



 atblygu mesurau ataliol, ymyriadau a
d
thriniaethau i wella iechyd a lles y genedl,
lleihau anghydraddoldebau iechyd a mynd i'r
afael â bygythiadau clefydau heintus.



 wella ein diogelwch cenedlaethol,
g
yn rhithwir ac yn gorfforol, a chryfhau
gwydnwch y DU mewn byd sy'n newid yn
gyflym.



 yflwyno mewnwelediadau a dealltwriaeth
c
newydd er mwyn mynd i'r afael â
gwahaniaethau cymdeithasol, economaidd,
diwylliannol a daearyddol, a gwella
canlyniadau i unigolion, teuluoedd a
chymunedau.





 ydgysylltu'r cymunedau academaidd,
c
busnes, polisi a buddsoddwr i wneud y DU y
lle gorau yn y byd i arloesi a buddsoddi mewn
busnes neu i'w dyfu.
 icrhau mantais strategol y DU mewn
s
technolegau chwyldroadol fel Deallusrwydd
Artiffisial (DA), cyfrifiadura cwantwm, a
bioleg peirianneg, cyfoethogi a gwella
bywydau ac agor cyfleoedd trawsnewidiol
ar gyfer ymchwil a busnes.

Mae'r strategaeth hon
yn arwydd o ddechrau
pennod newydd gyffrous
yn hanes UKRI, gan roi
i ni weledigaeth pummlynedd ac undod pwrpas
i gydweithio gydag ac ar
ran ein partneriaid a'n
rhanddeiliaid niferus.
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Adeiladu
system ymchwil
ac arloesi rhagorol
Ymchwil ac arloesedd o'r radd flaenaf yn y DU yw sylfaen ein hiechyd a'n lles,
ein ffyniant economaidd a dylanwad byd-eang ein cenedl. Ond mae'r byd yn
newid yn gyflym, ac mae angen system ymchwil ac arloesi ar y DU sy'n addas
ar gyfer y dyfodol ac sy'n gallu ymateb yn ystwyth i newid cymdeithasol,
amgylcheddol, technolegol ac economaidd ar raddfa fyd-eang.
Mae gan y DU draddodiad hir a balch o ragoriaeth mewn ymchwil ac arloesi.
Mae'r llywodraeth am ymelwa ar rym y dalent a'r creadigrwydd rhyfeddol hwn
i sicrhau statws y DU fel uwchbŵer gwyddoniaeth a chenedl arloesi. Wrth i ni
ddod allan o'r pandemig, mae gan y DU gyfle unwaith mewn oes i fanteisio ar
fanteision llawn ein manteision ymchwil ac arloesi.
Mae arnom angen system fwy cysylltiedig ag ystwyth. Rhaid inni fanteisio'n
llawn ar ehangder a dyfnder talent ledled y DU a chreu canolbwynt ar
gyfer talent a buddsoddiad byd-eang. Er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae
ein strategaeth yn canolbwyntio ar bedwar 'syfliad' i sbarduno'r newid
angenrheidiol: amrywiaeth, cysylltedd, gwydnwch
ac ymgysylltiad.
7
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Amrywiaeth
Mae amrywiaeth yn allweddol i lwyddiant yn y
dyfodol: amrywiaeth mewn pobl, sy'n ganolog
i'n system ymchwil ac arloesi, gyda sgiliau ac
uchelgeisiau amrywiol; amrywiaeth mewn seilwaith,
gan ddarparu'r ystod lawn o gyfleusterau ac
offer sydd eu hangen i ryddhau creadigrwydd;
amrywiaeth mewn syniadau, gwthio ffiniau
gwybodaeth a dealltwriaeth ymlaen, ac ymelwa
ar y manteision i adeiladu dyfodol gwell i bawb.
Mae'r meini prawf a ddefnyddir gennym i farnu
rhagoriaeth mewn ymchwil ac arloesi yn aml yn
rhy gul. Mae hyn yn peryglu meddwl unffurf ar lefel
sefydliadol ac unigol. Mae'r llwybrau gyrfa y gall
pobl eu dilyn drwy'r system wedi'u cyfyngu, gan
arwain at ansicrwydd, yn enwedig yn ystod camau
gyrfa cynnar, a chreu seilos rhwng sectorau, rolau a
disgyblaethau. Mae bylchau yng nghynnig talent y
DU ar wahanol gyfnodau gyrfa ac ymwybyddiaeth
isel a drwgdeimlad mawr wrth lywio'r amrywiaeth
eang o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael. Ar lefel
sefydliadol, mae cystadleuaeth yn erbyn meini
prawf rhagoriaeth cul yn cyfrannu at gyfyngu ar
gydbwysedd ac ystod y sefydliadau sy'n ffurfio'r
dirwedd ymchwil ac arloesi. Mae angen ystyriaeth
gyfannol o'r dirwedd sefydliadol er mwyn sicrhau'r
amrywiaeth cywir o weithgarwch ac mae hyn yn
cael ei adolygu ar hyn o bryd3.

Egwyddorion ar gyfer newid
Amrywiaeth

Byddwn yn hyrwyddo system ymchwil ac arloesi
greadigol a deinamig drwy gyfrwng y canlynol:



 efnogi amrywiaeth o syniadau, pobl,
c
gweithgareddau, sgiliau, sefydliadau a
seilweithiau.



 hangu cymhellion i osgoi homogeneiddio a
e
hyrwyddo portffolio amrywiol o ymchwil ac
arloesi gweithgarwch yn y DU.

Gwydnwch

Byddwn yn cynyddu ystwythder ac
ymatebolrwydd y system drwy:



 eithio'n agos gyda llywodraethau'r DU a
w
llywodraethau datganoledig a chyllidwyr eraill
gan ddefnyddio ein buddsoddiad, ein polisïau
a'n pŵer cynnull i wella cydnerthedd ariannol
system ymchwil ac arloesi'r DU.



lleihau biwrocratiaeth a sicrhau bod ein
systemau a'n prosesau gweithredu yn
effeithiol ac yn effeithlon er mwyn sicrhau'r
elw gorau i drethdalwyr y DU.

Cysylltedd

Byddwn yn meithrin cysylltedd ac yn chwalu
seilos ar draws y system, yn genedlaethol ac yn
rhyngwladol, drwy:


 barduno'r llif gwybodaeth a sgiliau drwy
s
symud pobl a syniadau.



 efnyddio ein cyrhaeddiad i frocera a
d
chefnogi cydweithrediadau sy'n gyrru
disgyblaethau, gweithgareddau a strwythurau
newydd yn eu blaen.

Ymgysylltu

Byddwn yn helpu i ymgorffori ymchwil ac
arloesedd yn ein cymdeithas a'n heconomi drwy:



chwalu
rhwystrau rhwng ymchwil ac arloesi
a'r gymdeithas ehangach.



 ynnwys ystod ehangach o bobl a
g
sefydliadau wrth ddylunio a chyflwyno
ymchwil ac arloesi.
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Cysylltedd

Gwydnwch

Ymgysylltu

Dim ond drwy gysylltedd a chydweithredu y gellir
ymelwa ar fanteision llawn amrywiaeth, gan ddod
â syniadau, sgiliau a gwybodaeth amrywiol at
ei gilydd mewn cyfuniadau newydd i sbarduno
darganfod ac arloesi. Mae chwalu rhwystrau, symud
y ffocws o unigolion i dimau amrywiol, a galluogi
pobl i symud rhwng busnes a'r byd academaidd,
ar draws disgyblaethau a sectorau, a rhwng y DU
a'i phartneriaid rhyngwladol yn hanfodol er mwyn
sicrhau bod syniadau a gwybodaeth yn llifo'n rhydd.

Mae gwydnwch yn sicrhau bod gan ein system
ymchwil ac arloesi'r gallu, yr hyblygrwydd a'r
cynhwysedd i wrthsefyll ergydion a chyflawni
nodau hirdymor, a'r ystwythder i fanteisio ar
gyfleoedd newydd ac i gymryd risgiau. Mae llawer
o ddimensiynau i wydnwch, ond mae profiad
diweddar yn amlygu cryfderau a gwendidau yn y
dirwedd ariannu. Mae system cymorth deuol y DU
ar gyfer prifysgolion yn ceisio cydbwyso cefnogaeth
hyblyg, ddibynadwy a sefydlog ar lefel sefydliadol
gyda chyfleoedd i ymchwilwyr a thimau gystadlu am
gyllid i ddilyn eu syniadau. Mae angen cydbwysedd
tebyg ar gyfer sefydliadau ymchwil ac arloesi eraill a
ariennir yn gyhoeddus. Mae tirwedd ariannu gadarn
a hygyrch ar gyfer masnacheiddio a chynyddu maint
hefyd yn hanfodol. Mae angen gwneud dewisiadau
anodd, ar wahanol amserlenni, i sicrhau bod y
cydbwysedd cywir o weithgareddau yn cael ei
flaenoriaethu a'i ariannu'n briodol.

Er mwyn i ymchwil ac arloesi ffynnu, rhaid iddynt
wasanaethu'r gymdeithas sy'n eu hariannu. Mae
angen ymgysylltu er mwyn meithrin cydweithredu
effeithiol a phartneriaethau gwirioneddol rhwng y
system ymchwil ac arloesi a'i rhanddeiliaid niferus,
gan gynnwys y rhai nad ydynt efallai'n eu gweld eu
hunain yn rhan o'r system. Rhaid i ddileu rhwystrau
ar draws y system ymchwil ac arloesi gyd-fynd
â dileu rhwystrau rhwng ymchwil ac arloesi a'r
gymdeithas ehangach.

Gall cymhellion yn y system ymchwil ac arloesi
werthfawrogi ystod rhy gul o gyfraniadau, ysgogi
pwysau gormodol ar unigolion a thanseilio ymchwil
yn ei diwylliant a'i allbynnau. O fewn y system
mae gormod o seilos yn dal i wahanu pobl a
gwybodaeth, gan weithredu fel rhwystr i waith
rhyngddisgyblaethol ac atgyfnerthu model lle mae
perthynas linellol, un-gyfeiriadol rhwng ymchwil
ac arloesi. Mae'r dull hwn yn niweidiol i ymchwil
ac arloesi. Er mwyn cefnogi creadigrwydd a dal ei
werth, mae angen system sy'n galluogi gyrfaoedd
amrywiol a deinamig sy'n rhychwantu ymchwil ac
arloesi, ar draws disgyblaethau a sectorau.

Yn aml, gellir ystyried ymchwil ac arloesi fel
gweithgareddau ar wahân i weddill y gymdeithas.
Mae hyn yn llesteirio datblygiad diwylliant agored
a chydweithredol y gall pawb gymryd rhan ynddo
ac y mae pawb yn elwa ohono. Mae datgysylltu
rhwng ymchwil ac arloesi a'r gymdeithas ehangach
yn ei gwneud hi'n anoddach i elwa ar y manteision
ac yn anos nodi a blaenoriaethu'r heriau y mae
pobl yn poeni'n wirioneddol amdanynt. Mae'n
llesteirio mabwysiadu a lledaenu darganfyddiadau
a datblygiadau arloesol nad ydynt wedi'u
gwreiddio yn anghenion y cymdeithasau y maent
yn eu gwasanaethu. Mae ymgorffori ystod o
fewnwelediadau, arbenigedd a safbwyntiau yn llawn
yn gwneud canlyniadau ymchwil ac arloesi yn fwy
perthnasol, effeithiol ac ymddiriedus. Ac mae'n
amlygu'r gyrfaoedd niferus ac amrywiol sydd ar gael
mewn ymchwil ac arloesi, gan ddenu cenhedlaeth
newydd o bobl i hybu economi sy'n cael ei harwain
gan arloesedd.
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Bydd cymhwyso'r egwyddorion hyn ar gyfer newid
– amrywiaeth, cysylltedd, gwydnwch ac ymgysylltu
– yn gyson yn gwella enw da'r DU fel cenedl
ymchwil ac arloesi o'r radd flaenaf yn fyd-eang,
gan hybu creadigrwydd, cynyddu ystwythder ac
adeiladu perthynas newydd rhwng ymchwil, arloesi
a chymdeithas.
Mae UKRI mewn sefyllfa unigryw i yrru'r newidiadau
sydd eu hangen er mwyn i'n system ymchwil ac
arloesi o'r radd flaenaf ffynnu.
Drwy ein naw Cyngor, rydym yn cysylltu pob sector
a phob disgyblaeth. Rydym yn cynnull, yn sbarduno
ac yn buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi ar bob
cam ac yn y bobl, y syniadau a'r seilwaith sy'n
eu darparu. Drwy ymgysylltu â'n rhanddeiliaid
niferus, cymhwyso cymhellion a buddsoddiadau
ar draws yr holl elfennau angenrheidiol, a gwneud
y dewisiadau anodd sydd eu hangen gyda golwg
system-gyfan, rydym yn grymuso system ymchwil
ac arloesi'r DU i wthio ffiniau, cymryd risgiau a
mynd i'r afael â heriau blaenoriaethol a byd-eang,
gan roi'r DU ar flaen y gad o ran technolegau a
diwydiannau'r dyfodol.
Drwy ein strategaeth byddwn yn meithrin system
ymchwil ac arloesi ragorol yn y DU sy'n ysbrydoliaeth
i'r byd. Byddwn yn gwneud y DU y lle mwyaf cyffrous
ar gyfer talent ymchwil ac arloesi, yn ganolfan fydeang ar gyfer arloesi, a'r partner byd-eang o ddewis
ar gyfer darganfyddiadau arloesol.

10
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Ein hamcanion strategol
Mae ein strategaeth wedi'i strwythuro o amgylch
chwe amcan. Bydd yr amcanion hyn yn sicrhau
bod gan y DU y bobl, y sefydliadau, y seilwaith a'r
partneriaethau i fod yn uwchbŵer gwyddoniaeth
byd-eang gydag economi fwyaf arloesol y byd, gan
ddenu busnes a thalent symudol fyd-eang. Byddwn
yn pweru ymchwil drawsnewidiol a datblygiadau
arloesol, yn sicrhau mantais gystadleuol mewn
technolegau a sectorau allweddol, ac yn cryfhau
clystyrau o ragoriaeth ymchwil ac arloesi. Byddwn
yn cyfrannu at dwf economaidd, yn creu swyddi,
yn denu buddsoddiad gan y sector preifat ac yn
cynyddu ffyniant ledled y DU. Byddwn yn sicrhau
manteision i gymdeithas a'r amgylchedd, yn y DU
ac yn fyd-eang, gan fynd i'r afael â bygythiadau
diogelwch, clefydau heintus a newid yn yr hinsawdd
a gwella bywydau pobl.

Y sail i gyflawni'r canlyniadau hyn yw ein
hymrwymiad i fod yn sefydliad effeithlon ac ystwyth,
sy'n mynd i'r afael â biwrocratiaeth yn y system,
sy'n sicrhau'r gwerth mwyaf i'r trethdalwr ac sy'n
gweithio mewn ffordd fwy cysylltiedig ar draws ein
Cynghorau i gynyddu effaith ein gweithgareddau
a'n buddsoddiadau.
O fewn pob amcan rydym wedi nodi nifer o
flaenoriaethau allweddol. Mae'r rhain yn feysydd
y mae angen inni ganolbwyntio arnynt os ydym
am gyflawni ein gweledigaeth gyffredin ar
gyfer ymchwil ac arloesi yn y DU a chyflawni
uchelgeisiau'r llywodraeth. Bydd cynlluniau manwl
i fwrw ymlaen â'r blaenoriaethau hyn yn cael eu
cyhoeddi yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn ein
Cynllun Corfforaethol UKRI a Chynlluniau Cyflawni
Strategol ein naw Cyngor.

Dros y pum mlynedd nesaf, byddwn yn gweithio
gyda'n partneriaid a'n cymunedau i fonitro cynnydd,
deall rhwystrau ac addasu'r pwyslais ar draws ein
blaenoriaethau yn ôl yr angen. Er mwyn olrhain
cynnydd, rydym yn datblygu cyfres o ddangosyddion
y byddwn yn eu monitro drwy ein fframwaith rheoli
perfformiad. Bydd y dangosyddion perfformiad
yn ein helpu i benderfynu a ydym yn cyflawni ein
hamcanion strategol.
Mae'r adrannau canlynol yn nodi ein hamcanion a'n
blaenoriaethau allweddol yn fanylach.
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Sicrhau safle'r DU fel cenedl
ymchwil ac arloesi o'r radd flaenaf
yn fyd-eang gyda sefydliadau,
seilwaith, sectorau a chlystyrau
rhagorol ledled y wlad.

Cyflawni gweledigaeth y llywodraeth
ar gyfer y DU fel cenedl arloesi, drwy
weithredu ar y cyd gan Innovate UK
ac yn ehangach UKRI.
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ac arloesi penigamp y DU er
mwyn targedu heriau byd-eang
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manteisio ar dechnolegau
yfory, ac adeiladu'r sectorau
busnes twf-uchel
y dyfodol.
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arloesi dynol drwy alluogi'r DU i
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amlddisgyblaethol a chysyniadau a
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Gwneud y DU y gyrchfan fwyaf
deniadol i bobl a thimau talentog
o'r DU a ledled y byd.
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Mae ein hamcanion strategol yn darparu'r fframwaith ar gyfer sut y byddwn
yn cyflawni ein gweledigaeth ac yn gwireddu ein hegwyddorion drwy gyfrwng:
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Gwneud UKRI y sefydliad mwyaf effeithlon,
effeithiol ac ystwyth y gall fod.

12

Strategaeth UKRI 2022-2027 | Amcan 1

Amcan 1:
Pobl a gyrfaoedd
o'r radd flaenaf
Gwneud y DU y gyrchfan orau i bobl a thimau talentog.
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Mae gan y DU system ymchwil ac arloesi o'r
radd flaenaf, sydd ym mhedwar uchaf Mynegai
Arloesedd Byd-eang4, ac mae wedi cyrraedd y safle
cyntaf ar gyfer ansawdd ymchwil yn y G7 ers dros
ddegawd5. Yn bwysig, buddsoddiad cyhoeddus
mewn ymchwil a datblygu yw'r catalydd ar gyfer
buddsoddiad preifat ychwanegol: am bob £1 o arian
cyhoeddus, rydym yn denu £2 arall o fuddsoddiad
ymchwil a datblygu preifat, sy'n llawer uwch na
chyfartaledd yr OECD o £1.606. Gallwn sbarduno
manteision cenedlaethol a byd-eang pellach o'r
llwyddiant hwn yn y DU drwy gynyddu gwariant
ymchwil a datblygu i 2.4% o'r CMC erbyn 2027, a
thrwy feithrin ecosystem ymchwil ac arloesi fwy
amrywiol, ystwyth a gwydn, gan greu cyfleoedd a
manteision i bawb.
Mae ein llwyddiant ymchwil ac arloesi yn dibynnu ar
bobl. Nid yn unig ymchwilwyr, arloeswyr a mentrwyr,
ond technegwyr, rheolwyr prosiect, gweinyddwyr a
phobl mewn llawer o rolau eraill, i gyd yn gweithio
gyda'i gilydd i greu gwybodaeth, dealltwriaeth,
technolegau, cynhyrchion a gwasanaethau newydd.
Mae gan y DU weithlu ymchwil a datblygu hynod
dalentog a medrus, ac mae buddsoddi mewn pobl
a sgiliau yn sail i weithgarwch ymchwil a datblygu
ar draws yr economi. Ond mae heriau sylweddol,
hirdymor i fynd i'r afael â nhw os ydym am ddiwallu
anghenion y dyfodol, fel y nodir yn strategaeth Pobl
a Diwylliant Ymchwil a Datblygu'r llywodraeth7.

Mae'r gweithlu ymchwil ac arloesi yn symudol yn
fyd-eang, felly mae'n rhaid i ni gryfhau ein cynnig
i ddenu, datblygu a chadw talent, gan sicrhau bod
gyrfaoedd ymchwil ac arloesi yn y DU yn ddeniadol
yn fyd-eang i unigolion a thimau talentog. Rhaid
inni ailddiffinio syniadau hen ffasiwn ynglŷn â
llwybrau gyrfa ymchwil 'traddodiadol', gan wneud yr
ystod lawn o yrfaoedd sydd ar gael mewn ymchwil
ac arloesi yn fwy gweladwy a chreu cyfleoedd
cyffrous i ddenu cenhedlaeth newydd o unigolion
a thimau talentog.
Mae gormod o seilos yn ein system bresennol. Mae
llawer o sgiliau, galluoedd a thalentau hanfodol
yn cael eu tanbrisio, a gall mesurau llwyddiant a
rhagoriaeth fod yn rhy gul. Mae hyn yn cyfyngu
ar lwybrau gyrfa ar draws rolau, sectorau a
disgyblaethau, gan atgyfnerthu seilos drwy leihau
cysylltedd a'r llif pobl a syniadau. Ynghyd â natur
gystadleuol cyllid ymchwil ac arloesi, mae hyn yn
creu ansicrwydd yn enwedig ar gyfer ymchwilwyr
ar ddechrau eu gyrfa. Mae'r ffactorau hyn yn
gweithio gyda'i gilydd i greu diwylliannau gwaith
pwysedd uchel a all beryglu creadigrwydd, ymchwil
ac arloesedd rhagorol, a chadw pobl dalentog.
Rhaid inni fabwysiadu dull mwy cyfannol sy'n
gwerthfawrogi'r gweithlu cyfan ac ehangder y
sgiliau sydd eu hangen i ddarparu ymchwil ac
arloesi o ansawdd uchel, a rhaid inni gynllunio
system fwy hyblyg ac ystwyth sy'n ymateb i
anghenion pobl a thimau talentog.
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Blaenoriaeth 1.1: Sicrhau mai'r DU yw'r gyrchfan
fwyaf deniadol i bobl a thimau talentog o'r DU a
ledled y byd
Mae llwyddiant y DU ym maes ymchwil ac arloesi
wedi'i ategu gan ei gallu i ddenu, datblygu a chadw
talent ryngwladol. Wrth i gystadleuaeth am dalent
fyd-eang gynyddu, rhaid i ni sicrhau bod gan y DU
gynnig talent uchelgeisiol a deniadol,
gyda llwybrau gyrfa athraidd-sector a chynlluniau
cymrodoriaeth sy'n arwain y byd, gan gynnwys
cefnogi meddylwyr amharol creadigol nad ydynt
efallai'n ffitio'r proffil nodweddiadol o ymchwilydd.
Mae hyn yn dibynnu nid yn unig ar gymorth i
ymchwilwyr ac arloeswyr (Blaenoriaeth 1.1), ond
ar greu'r gyrfaoedd a diwylliant ymchwil ac arloesi
cywir (Blaenoriaethau 1.2 ac 1.3).
Byddwn ni yn:




 ylunio ac yn gweithredu rhaglenni ymchwil a
d
chymrodoriaeth ôl-raddedig sy'n arwain y byd
i ddenu, datblygu a chadw ymchwilwyr gorau'r
byd, gan leoli'r DU fel cyrchfan o ddewis ar gyfer
yr ystod lawn o dalent orau.

Blaenoriaeth 1.2: Datblygu ehangder y bobl a'r
timau medrus sy'n hanfodol ar gyfer gweithlu
ymchwil a datblygu yn y dyfodol
Mae Strategaeth Pobl a Diwylliant Ymchwil a
Datblygu'r llywodraeth yn glir, os ydym am roi hwb
i ddwysedd ymchwil a datblygu'r DU i 2.4% o'r CMC
erbyn 20278, mae angen i ni dyfu ac arallgyfeirio'r
gweithlu ymchwil a datblygu, gyda thua 150,000
o weithwyr ychwanegol eu hangen erbyn 2030.
Rydym hefyd yn ceisio symud oddi wrth yrfaoedd
academaidd ac anacademaidd traddodiadol,
unigol, tuag at yrfaoedd sy'n draws-sector, a ffocws
cryfach ar lwybrau technegol a galwedigaethol
amrywiol yn ymchwil ac arloesi. Rhaid inni greu
diwylliant ymchwil ac arloesi sy'n cefnogi lles a
chreadigrwydd pawb sy'n gweithio yn y sector, gan
werthfawrogi'r holl rolau sy'n gwneud ymchwil ac
arloesi yn llwyddiant, cydnabod grym cydweithredu,
ac adlewyrchu ehangder y sgiliau sydd eu hangen
ar gyfer yr ystod eang o opsiynau gyrfaoedd sydd
ar gael.
Byddwn ni yn:


 ymell gyrfaoedd amrywiol, hyblyg, fel y gall pobl
c
fynd ar drywydd syniadau gwych heb rwystrau,
gan symud yn hawdd rhwng disgyblaethau,
sectorau, busnes a'r byd academaidd.



 wella'r cymorth i'r ystod eang o bobl, sgiliau a
g
rolau sy'n angenrheidiol er mwyn i ymchwil ac
arloesi ffynnu, gan weithio gyda'r sector i sicrhau
gwelededd, cydnabyddiaeth a llwybrau datblygu
gyrfa i bawb sy'n gysylltiedig â chyflawni a
gwireddu canlyniadau ymchwil ac arloesi.

 weithio gyda'r llywodraeth i gyfeirio cyfleoedd
g
yn y DU ar gyfer ymchwilwyr ac arloeswyr
rhyngwladol ar bob cam gyrfa, gan gefnogi talent
drwy fecanweithiau fisa priodol.
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 atblygu ein darpariaeth sgiliau a hyfforddiant i
d
sicrhau bod ymchwilwyr ac arloeswyr yn meddu
ar yr ystod eang o sgiliau proffesiynol, menter a
thechnegol sydd eu hangen ar gyfer ystod eang
o opsiynau gyrfa, gan gynnwys drwy hyfforddiant
cydweithredol mewn partneriaeth â busnes.






y sbrydoli diddordeb a chyfranogiad mewn
ymchwil ac arloesi drwy ddeialog gyhoeddus
arloesol, ymgysylltu â phobl ifanc ac addysg,
a chyfranogiad cymunedol.

Blaenoriaeth 1.3: Symud diwylliant ymchwil i
gefnogi, yn hytrach na rhwystro, pobl a thimau
talentog i ddilyn eu syniadau
Rydym yn cefnogi'r uchelgais a nodir yn Strategaeth
Pobl a Diwylliant Ymchwil a Datblygu'r llywodraeth
i sicrhau bod gan y DU ddiwylliant ymchwil ac
arloesi rhagorol sy'n galluogi darganfod ac arloesi
yn llawn. Rydym mewn sefyllfa unigryw i sbarduno
ymdrechion i gyflawni hyn, gan weithio gyda'n
partneriaid niferus yn genedlaethol ac yn fyd-eang
i gasglu tystiolaeth am yr hyn sy'n gweithio.

 yrwyddo ymchwil agored ac arloesi
h
drwy bolisi beiddgar ac uchelgeisiol, arfer
a datblygiadau technolegol arloesol i gyflawni
ymchwil tryloyw, cydweithredol ac amrywiol sy'n
gweithredu'n fyd-eang.
lleihau biwrocratiaeth yn y system a chreu
amgylchedd ymchwil ac arloesi sy'n galluogi
pobl a thimau i ganolbwyntio ar gyflawni nodau
ymchwil ac arloesi cyffrous ac uchelgeisiol
(gweler Amcan 6).

Hyrwyddo ymchwil agored
Mae ymchwil agored yn gwella effeithlonrwydd
ymchwil, ansawdd ac uniondeb drwy arferion
ymchwil cydweithredol, tryloyw ac atgenhedlol.
Mae blaenoriaethau UKRI yn cynnwys
mynediad agored at gyhoeddiadau ymchwil a
gwneud data ymchwil mor agored â phosibl ond
mor ddiogel ag sy'n angenrheidiol.
Mae UKRI yn adeiladu ar arweinyddiaeth fydeang hirsefydlog y DU mewn ymchwil agored
gyda'n polisi mynediad agored newydd, a
ddatblygwyd drwy ymgynghori'n helaeth â'r
sector. Mae'r polisi'n cyflawni'r uchelgais ym
Map Ffordd Ymchwil a Datblygu'r llywodraeth
i ymchwil a ariennir yn gyhoeddus fod yn
hygyrch i bawb, a bydd yn rhoi hwb i effaith
fyd-eang ymchwil y DU drwy gynyddu cyfleoedd
i rannu a defnyddio canfyddiadau ar draws pob
disgyblaeth a sector.

Byddwn ni yn:


 reu cyfleoedd i ddatblygu, profi a gwerthuso
c
syniadau i wella diwylliant ymchwil ac arloesi o'r
gymuned.



 efydlu Pwyllgor y DU ar Uniondeb Ymchwil
s
(UK CORI) i hyrwyddo a chefnogi uniondeb
uchel mewn ymchwil, gan weithio'n agos gyda
sefydliadau eraill i ddatblygu, nodi a rhannu
arfer da.
16
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Astudiaethau achos

Denu talent fyd-eang i
gyfoethogi sylfaen ymchwil ac
arloesi'r DU
Ar gyfer system Ymchwil ac Arloesi ffyniannus,
rhaid sicrhau ein bod yn denu, cadw a datblygu
pobl dalentog sydd â sgiliau a phrofiadau amrywiol.
Mae'r Fisa Talent Byd-eang (GTV) yn hwyluso
cydweithrediadau rhyngwladol ac yn cyfoethogi
sylfaen ymchwil y DU gyda ffyrdd newydd o feddwl
a chyflawni gwaith ymchwil. Mae rôl UKRI wrth
ddarparu'r GTV, gan gymeradwyo dros 1,000 o
ymgeiswyr hyd yma, yn elfen allweddol o'n dull o
greu amgylchedd ymchwil lle gall pawb ffynnu, heb
gyfyngiadau ar eu gallu i symud o gwmpas y sector
neu rhwng gwledydd i wneud eu gwaith.

Cymell gyrfaoedd
a sgiliau amrywiol
Yn 2021, dechreuodd UKRI dreialu mabwysiadu
fformat CV naratif ar gyfer ymchwilwyr ac arloeswyr
yn seiliedig ar gynllun Résumé for Researchers
y Gymdeithas Frenhinol. Mae'r cynllun Résumé
for Research and Innovation (R4RI) yn caniatáu
i bobl ddangos tystiolaeth o ystod ehangach o
weithgareddau, y tu hwnt i restrau cyhoeddi a ffocws
incwm grant ymchwil brasluniau gyrfa academaidd
traddodiadol. Mabwysiadu'r R4RI yw un o'r ffyrdd y
mae UKRI yn sbarduno newid yn y sector drwy newid
yr hyn sy'n weladwy ac sy'n cael ei werthfawrogi
a'i wobrwyo, gan annog mwy o amrywiaeth o bobl,
sgiliau a gwybodaeth mewn ymchwil ac arloesi.

Dod â safbwyntiau newydd
i galon y broses ymchwil
Gall cynnwys mwy o bobl mewn ymchwil –
fel cyfranogwyr, cyd-ymchwilwyr neu
gynulleidfaoedd – wella ansawdd ymchwil
a'i effaith drwy ddatgelu syniadau a
mewnwelediadau newydd. Mae UKRI yn
buddsoddi mewn pum Prosiect Gwyddoniaeth
Dinasyddion. Yn y prosiectau hyn, mae aelodau
o'r cyhoedd yn cyflawni gwaith ymchwil, gan
weithio gydag ymchwilwyr i nodi'r cwestiynau
y maent am eu gofyn a chynllunio'r dulliau

gorau o'u harchwilio. Mae'r prosiectau, sy'n
cwmpasu amrywiaeth o bynciau gan gynnwys
mynd i'r afael â hanes a chyfreithlondeb cyfoes
caethwasiaeth drawsatlantig yn ein dinasoedd
ac arloesi wrth drin materion iechyd meddwl,
yn cynnwys amrywiaeth o bobl â chefndiroedd
gwahanol a all ddod ag amrywiaeth o
wybodaeth a phrofiadau personol i lywio'r
ymchwil.
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Amcan 2:
Lleoedd o'r
radd flaenaf
Sicrhau safle'r DU fel cenedl ymchwil ac arloesi o'r radd flaenaf
yn fyd-eang gyda sefydliadau, seilwaith, sectorau a chlystyrau
rhagorol ledled y wlad.
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Mae statws blaenllaw'r DU ym maes ymchwil ac
arloesi yn seiliedig ar dirwedd sefydliadol sefydledig
o brifysgolion a sefydliadau ymchwil byd-enwog,
busnesau ymchwil a datblygu egnïol a busnesau
bach a chanolig eu maint ystwyth a chreadigol a
chwmnïau sy'n tyfu'n gyflym. Fodd bynnag, gyda
mantais gystadleuol y DU mewn ymchwil ac
arloesi yn cael ei herio fwyfwy a gwledydd eraill yn
buddsoddi'n helaeth yn eu sefydliadau a'u seilwaith
ymchwil ac arloesi, mae angen i'r DU fabwysiadu
dull llawer mwy strategol o gynnal a gwella'r sylfeini
cadarn hyn er mwyn sicrhau a datblygu ein statws
fel uwchbŵer gwyddoniaeth byd-eang ac arweinydd
mewn ymchwil a thechnolegau blaengar.
Mae sectorau ymchwil a datblygu wrth wraidd creu
swyddi gwerth uchel a thwf economaidd. Rydym
am gynyddu'r gallu i berfformio ymchwil a datblygu
ledled y wlad, gan gydnabod bod twf ar ei gryfaf
pan fydd y ffocws ar grynhoi, clystyru a chryfderau
cymharol. Mae cyfle gwirioneddol i UKRI ddefnyddio
buddsoddiadau ymchwil ac arloesi wedi'u targedu
fel cyfrwng sylweddol ar gyfer codi'r gwastad.
Yn hanesyddol, roedd penderfyniadau ynghylch
seilwaith a buddsoddi sefydliadol yn aml yn cael
eu gwneud mewn ffordd dameidiog nad oedd
yn rhoi digon o ystyriaeth i'r dirwedd ehangach
ledled y DU ac yn rhyngwladol. Mae bygythiad i
wydnwch ac ystwythder sefydliadol pan gaiff cyllid
ei wasgaru'n rhy denau neu pan sefydlir sefydliadau
a seilwaith newydd heb gynllunio hirdymor ar
gyfer eu hadnoddu'n ddigonol. Mae Map Ffordd
Ymchwil a Datblygu'r llywodraeth, dadansoddiad

UKRI o dirwedd seilwaith ymchwil ac arloesi'r DU,
ac adolygiad Syr Paul Nurse o'r tirlun sefydliadol
ymchwil, datblygu ac arloesi i gyd yn ceisio mynd
i'r afael â heriau hyn. Cydnabyddir yn gyffredinol
fod amrywiaeth mewn sefydliadau yn rhoi mantais
genedlaethol strategol i wledydd yn wyneb
cystadleuaeth gynyddol, yn ogystal â hyrwyddo
cryfderau rhanbarthol mewn clystyrau arbenigol.
Mae UKRI yn cynnal galluoedd cenedlaethol a bydeang hanfodol drwy ein sefydliadau, ein canolfannau
a'n buddsoddiad mewn seilwaith ymchwil ac arloesi
ffisegol a rhithwir. Mae hyn hefyd yn helpu i angori
clystyrau o ragoriaeth ymchwil a datblygu sy'n
sbarduno twf a thorf mewn buddsoddiad sector
preifat ym mhob rhan o'r DU.
Rhaid inni gefnogi'r cydbwysedd cywir o ran
galluoedd, gan wneud y dewisiadau anodd
sydd eu hangen i sicrhau eu cynaliadwyedd a'u
hystwythder. A rhaid inni fireinio ein buddsoddiadau
a'n cymhellion i greu clystyrau ymchwil ac arloesi
ffyniannus newydd a seilweithiau a phartneriaethau
o'r radd flaenaf.

Mae sectorau ymchwil a datblygu sy'n weithredol
wrth wraidd creu swyddi gwerth uchel a thwf
economaidd. Rydym am gynyddu'r gallu i berfformio
ymchwil a datblygu ledled y wlad, gan gydnabod
bod twf ar ei gryfaf pan fydd y ffocws ar grynhoi,
clystyru a chryfderau cymharol.
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Blaenoriaeth 2.1: Cryfhau clystyrau a phartneriaethau –
yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang
Mae ymchwil ac arloesi o'r radd flaenaf yn ymdrech
a rennir. Bydd ein llwyddiant yn dibynnu ar gysylltu
ag ysgogi'r ecosystem ymchwil ac arloesi gyfan, ar
draws y byd academaidd a busnes yn ddomestig ac
yn rhyngwladol, er mwyn datblygu'r broses o greu
a chymhwyso gwybodaeth i gyflawni canlyniadau
trawsnewidiol. Mae hynny'n golygu cysylltu'r byd
academaidd, sefydliadau ymchwil, busnes, y gymuned
fuddsoddwr, llunwyr polisi, y cyhoedd ac elusennau.
Mae'n golygu cryfhau clystyrau ymchwil ac arloesi ledled
y DU, gan gynnwys mewn ardaloedd lle mae dwysedd
ymchwil a datblygu isel.
Byddwn ni yn:


 wella cysylltiadau ar draws ymchwil ac arloesi,
g
gan gynnwys ystod ehangach o bobl, sefydliadau a
busnesau wrth gynllunio a datblygu gweithgareddau.



 ryfhau clystyrau ymchwil ac arloesi mewn lleoliadau
c
allweddol ledled y DU drwy gysylltu pobl, syniadau a
sectorau, adeiladu partneriaethau a busnesau, denu
buddsoddiad, ysgogi twf a chreu swyddi i helpu i godi'r
gwastad.



 abwysiadu dull strategol o weithio mewn
m
partneriaeth ryngwladol drwy fframwaith strategol
rhyngwladol newydd (gweler Amcan 3).



 efnogi'r llywodraeth i ddatblygu model newydd o
c
Gyflymyddion Arloesi i fuddsoddi mewn prosiectau o
ansawdd uchel i dyfu cryfderau ymchwil a datblygu,
denu buddsoddiad preifat, hybu lledaenu arloesedd,
a manteisio i'r eithaf ar effaith economaidd gyfunol
sefydliadau ymchwil a datblygu.

Codi'r gwastad: Sicrhau effaith ym mhob rhan o'r DU
Bydd UKRI yn sicrhau manteision
economaidd, cymdeithasol a diwylliannol
o ymchwil ac arloesi i holl ddinasyddion y
DU, gan gynnwys drwy ddatblygu cryfderau
ymchwil ac arloesi ledled y DU i gefnogi
codi'r gwastad.



 efnogi'r gwaith o ddatblygu tystiolaeth
c
i lywio polisïau ac ymyriadau lleol,
rhanbarthol a chenedlaethol i fynd i'r afael
â gwahaniaethau rhanbarthol a gwella
bywoliaethau ac economïau sail-lleoliad.



y mgysylltu ag actorion a chymunedau
sail-lleoliad sy'n seiliedig i helpu i lunio
ein gwaith a, lle bo hynny'n berthnasol
a lle y gall ychwanegu gwerth, gan
gynnwys ystyriaethau lleoliad yn ein
penderfyniadau.



 wneud mwy i ddeall a gwerthuso
g
dosbarthiad ac effeithiau daearyddol ein
gweithredoedd a'n buddsoddiadau.



 weithio mewn partneriaeth â chyrff
g
ariannu ymchwil, menter ac addysg uwch
datganoledig, gan gydnabod gwahanol
bensaernïaeth systemau arloesi ym mhob
gwlad ddatganoledig a manteisio ar
gyfleoedd i gael synergedd.

Mae UKRI yn cefnogi ymchwil ac arloesi
ym mhob gwlad a rhanbarth o'r DU. Dros
gyfnod y Strategaeth hon byddwn yn cynyddu
manteision lleol ein gweithredoedd a'n
buddsoddiadau, gan gyfrannu at yr agenda
codi'r gwastad ehangach. Er enghraifft:


 wella twf galluoedd a chlystyrau
g
o ragoriaeth ymchwil ac arloesi, ac
ecosystemau arloesi – gan gynnwys y
rhai sy'n canolbwyntio ar ein sefydliadau
a'n campysau ein hunain – sy'n adeiladu
ar gryfderau rhanbarthol ac yn galluogi
twf economaidd lleol a manteision
cymdeithasol.
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Blaenoriaeth 2.2: Gwella cynaliadwyedd ariannol
ymchwil ac arloesi mewn sefydliadau ledled y DU
Mae cynaliadwyedd hirdymor ecosystem
ymchwil ac arloesi'r DU yn hanfodol i gynnal ein
harweinyddiaeth fyd-eang a sbarduno ein mantais
gystadleuol. Bydd partneriaeth gyhoeddus a phreifat
barhaus yn allweddol i gynaliadwyedd hirdymor a
bydd UKRI yn gweithio gyda phob rhan o'r system
i sbarduno buddsoddiad gan y sector preifat sy'n
hanfodol i gyflawni targed dwysedd ymchwil a
datblygu'r llywodraeth o 2.4%.

Pwysigrwydd cefnogaeth ddeuol
Mae prifysgolion y DU yn derbyn cyllid ar gyfer
gweithgareddau ymchwil a chyfnewid gwybodaeth
drwy gyllid grant bloc a datblygu a ddarperir gan
y pedwar corff Cyllido Addysg Uwch cenedlaethol
yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon,
wedi'u llywio gan ganlyniadau'r Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil. Mae'r cyrff hyn hefyd
yn darparu cyllid grant ar gyfer gweithgarwch
cyfnewid gwybodaeth. Gall Prifysgolion dderbyn
cyllid sy'n benodol i brosiectau ar sail gystadleuol
gan Gynghorau Ymchwil UKRI, y llywodraeth,
elusennau, busnesau a chyllidwyr eraill.

Byddwn ni yn:


 wella ein dealltwriaeth o'r gwahanol bwysau
g
ariannol ar y system, gan weithio gyda'r sector,
gyda'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth
Ddiwydiannol (BEIS) a chyda chyrff ariannu
cenedlaethol eraill y DU.



 ydbwyso cyllid prosiect â buddsoddiad strategol
c
hirdymor, gan gynnwys drwy bartneriaeth â
chyrff cyllido addysg uwch datganoledig. Bydd
hyn yn galluogi prifysgolion a sefydliadau
ymchwil i gynllunio a chyflwyno agendâu
ymchwil ac arloesi hanfodol, a gwella ansawdd
ymchwil yn gynaliadwy.



y mateb i argymhellion yr 'Adolygiad Nyrsys'
2021–22 o'r dirwedd sefydliadol ymchwil,
datblygu ac arloesi a gwneud y dewisiadau
anodd sydd eu hangen i gefnogi portffolio
cytbwys o fuddsoddiadau ar draws sefydliadau,
gan gynnwys Sefydliadau Addysg Uwch
amrywiol, Sefydliadau Ymchwil, Sefydliadau
Ymchwil y Sector Cyhoeddus (PSREs),
Sefydliadau Ymchwil Annibynnol (IROs),

Mae cydategu a chydbwysedd ar draws dwy elfen
y system cymorth deuol hon yn hanfodol er mwyn
sicrhau cynaliadwyedd, fel y gall y system ymchwil
ac arloesi addysg uwch adeiladu rhaglenni hirdymor;
gynnal buddsoddiad mewn meysydd ymchwil;
ddilyn blaenoriaethau newydd ac ymddangosol;
gynnal gweithlu academaidd amrywiol; a phartneru
gyda busnesau, elusennau a sefydliadau eraill.

busnesau, Catapwltau, campysau a chlystyrau,
i adeiladu ecosystemau ymchwil ac arloesi sy'n
perfformio'n dda.


 rymuso busnesau arloesol i dyfu a graddio drwy
g
set bwrpasol o wasanaethau, gan gynnwys o'n
Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth (RhTG)
Arloesi DU a Chatapwltau, benthyciadau arloesi,
a buddsoddiadau twf menter (gweler Amcan 4).
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Blaenoriaeth 2.3: Sicrhau seilwaith arloesol ar
gyfer ymchwil ac arloesi o'r radd flaenaf
Dibynna ymchwil ac arloesi eithriadol ar seilwaith
modern a hygyrch, o gyfleusterau ymchwil ac
arddangos ar raddfa fawr, uwchgyfrifiaduron a
chasgliadau cenedlaethol, i offer labordy, adnoddau
data a rhwydweithiau cyfathrebu. Mae argaeledd
seilwaith o'r radd flaenaf ac arbenigedd technegol
cysylltiedig yn ffactor hollbwysig o ran denu
busnesau symudol neu fusnesau bach a chanolig
yn fyd-eang i'r DU a buddsoddiad preifat mewn
ymchwil a datblygu.
Byddwn ni yn:


 atblygu a chynnal seilwaith ymchwil ac arloesi
d
arloesol, gan gynnwys seilwaith data, manteisio
ar ddatblygiadau technolegol arloesol a lleihau
ein heffaith amgylcheddol.



 icrhau bod y DU yn parhau i fod yn bartner
s
gweithredol mewn seilweithiau ymchwil
rhyngwladol blaenoriaethol, ac yn defnyddio ein
buddsoddiadau sylweddol mewn cyfleusterau
rhyngwladol er mwyn elwa o rannu gwybodaeth,
arbenigedd, data a gallu ar draws ffiniau.



 weithio gydag ymchwilwyr a busnesau arloesol
g
i nodi seilwaith strategol sy'n angenrheidiol i
sbarduno twf clystyrau ymchwil ac arloesi ledled
y DU.

Astudiaethau achos

Adeiladu clystyrau arloesi
i helpu diwydiannau
creadigol i dyfu
Mae gan Gaerdydd dreftadaeth ddiwydiannol
gyfoethog ac mae bellach yn gartref i filoedd
o fentrau diwydiannau creadigol a'r trydydd
clwstwr ffilm a theledu mwyaf yn y DU. Drwy
ariannu had a rhwydweithio, a chynnal yr arolwg
cynhwysfawr cyntaf o anghenion y gweithlu,
hyfforddiant ac addysg ar gyfer ffilm, teledu,
animeiddio, gemau, effeithiau gweledol ac
ôl-gynhyrchu yn Rhanbarth Dinas Caerdydd,
mae Clwstwr wedi helpu mentrau fel y cwmni
theatr cynhwysol Taking Flight i gynnal ymchwil
a datblygu a thyfu. Mae Clwstwr yn rhan o
Raglen Clystyrau Diwydiannau Creadigol yr
AHRC, sef menter ledled y DU sydd â'r nod o
sbarduno arloesedd, twf a chynaliadwyedd yn y
diwydiannau creadigol.

Cynyddu galluoedd ymchwil ac arloesi'r DU
Mae gan y DU dros 750 o seilweithiau ymchwil
ac arloesi gan gynnwys y Labordy Bioleg
Foleciwlaidd Ewrop – Sefydliad Biohysbyseg
Ewrop (EMBL-EBI) – y mae ei ddata a'i
wasanaethau gwyddorau bywyd o'r radd flaenaf
yn cyfrannu at wireddu effeithiau ymchwil
dyfodol yr amcangyfrifir eu bod yn werth £465
miliwn y flwyddyn, y ffynhonnell ISIS Neutron
a Muon ar Gampws Gwyddoniaeth ac Arloesi
Harwell sydd wedi talu amdano'i hun ddwywaith

drosodd gydag elw ar fuddsoddiad o £2.14 fesul
£1 a wariwyd, a'r Catapwlt Digidol a helpodd 141
o gwmnïau i godi dros £320 miliwn o fuddsoddiad
yn 2020 o ganolfannau yn Llundain, Sunderland,
Brighton a Belffast. Mae UKRI yn mabwysiadu
dull portffolio hirdymor drwy'r Gronfa Seilwaith i
sicrhau newid sylweddol yn y gallu sydd ar gael i'r
genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr ac arloeswyr, gan
fuddsoddi ar draws y sbectrwm ymchwil ac arloesi
cyfan.
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Amcan 3:
Syniadau o'r
radd flaenaf
Hyrwyddo ffiniau gwybodaeth ac arloesi dynol drwy alluogi'r
DU i fanteisio ar gyfleoedd o dueddiadau ymchwil sy'n
dod i'r amlwg, dulliau amlddisgyblaethol a chysyniadau a
marchnadoedd newydd.
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Mae ymrwymiad i gefnogi'r syniadau gorau lle
bynnag y'u gwelir wedi lleoli'r DU fel arweinydd bydeang ym maes ymchwil ac arloesi, ac yn bartner
rhyngwladol o ddewis. Mae hyn yn allweddol i'n
llwyddiant yn y dyfodol. Mae Map Ffordd Ymchwil
a Datblygu'r llywodraeth yn cydnabod bod system
ymchwil ac arloesi fywiog yn dibynnu ar bobl
dalentog yn cael y rhyddid i ddilyn eu chwilfrydedd,
i gymryd risgiau ac i brofi syniadau newydd radical
. Os ydym am fanteisio ar y cyfleoedd i'r DU o
ddarganfyddiadau, technolegau neu farchnadoedd
newydd arloesol, rhaid i ni ryddhau un o'n hasedau
mwyaf trawiadol – creadigrwydd a dyfeisgarwch ein
hymchwilwyr a'n harloeswyr.
Mae'r DU yn un o'r ychydig wledydd sydd â chryfder
eang mewn ymchwil ac arloesi, gan gwmpasu
disgyblaethau a sectorau lluosog. Mae hyn yn
rhoi ystwythder i ymateb yn gyflym i gyfleoedd
sy'n dod i'r amlwg. Ond mae llawer mwy y gallem
ei wneud i ddod â disgyblaethau a sectorau at ei
gilydd i sbarduno syniadau newydd, ac i hyrwyddo
mabwysiadu a lledaenu offer a thechnolegau
newydd, datgloi meysydd ymchwil newydd a
chyflymu arloesedd a masnacheiddio.
Mae darparu cyfleoedd ariannu ar gyfer ystod
amrywiol o weithgareddau ymchwil ac arloesi yn
rôl allweddol i UKRI. Rydym yn sicrhau bod pobl
a thimau talentog mewn prifysgolion, sefydliadau
ymchwil a busnesau yn gallu mynd ar drywydd
nodau uchelgeisiol beiddgar, croesawu risg a
manteisio ar gyfleoedd, fel bod y DU yn cynnal yr
ystod eang o arbenigedd sy'n ein galluogi i ymateb
yn gyflym i heriau'r presennol a dyfodol.

Rydym yn buddsoddi mewn sbectrwm llawn o
ymchwil ac arloesi o awyr las i'w cymhwyso,
o brosiectau prawf-cysyniad cyflym i raglenni
hirdymor, graddfa fawr, a phopeth rhyngddynt. Rhaid
inni adeiladu portffolio cytbwys o weithgarwch,
gan wneud y dewisiadau anodd sydd eu hangen
i sicrhau bod pobl, timau a sefydliadau'n cael eu
cymell, eu pweru a'u cysylltu'n briodol i gyflawni.
Rhaid inni sbarduno syniadau drwy hyrwyddo ffyrdd
newydd o weithio a chefnogi cydweithrediadau
unigryw, yn genedlaethol ac yn fyd-eang,
sy'n sbarduno creadigrwydd ac yn ysbrydoli
datblygiadau arloesol a datblygiadau technolegol.
Rhaid inni ddianc rhag cyfyngiadau diffiniadau
cul o ragoriaeth a chanolbwyntio gormodol ar
berfformiad unigolion i harneisio pŵer timau
cydweithredol amrywiol.
Blaenoriaeth 3.1: Buddsoddi mewn portffolio
amrywiol a deinamig o ymchwil greadigol ac
arloesedd o ansawdd uchel
Mae'r llwybrau i ddatgloi manteision trawsnewidiol
ymchwil ac arloesi yn amrywiol ac yn aml yn
anuniongyrchol neu'n annisgwyl. Mewn ymchwil
ac arloesi ni fydd un maint byth yn addas i bawb.
Mae angen pecyn offer o fecanweithiau ariannu
i sicrhau bod y cymysgedd cywir o syniadau'n
ffynnu. Mae cyllid hyblyg ac ymatebol yn hanfodol
er mwyn caniatáu i wybodaeth gael ei datblygu yn y
tymor hir, yn ogystal â darparu'r ystwythder i ddilyn
cyfarwyddiadau newydd, ynghyd ag ymchwil
a diwylliant arloesi sy'n cydnabod y gwerth mewn
syniadau a thechnolegau sy'n methu yn ogystal â'r
rhai sy'n ffynnu.

Byddwn ni yn:


 yrwyddo amgylchedd ariannu ymchwil ac
h
arloesi hyblyg ac ymatebol sy'n cwmpasu
chwilfrydedd, creadigrwydd, a chymryd risgiau ac
sy'n annog amrywiaeth o syniadau ar draws pob
disgyblaeth a sector, gan gydnabod pwysigrwydd
timau.



 efnogi'r gwaith o ddatblygu a defnyddio offer,
c
technolegau a seilweithiau arloesol – ac yn
arbennig ysgogi'r datblygiadau cyflym mewn
dulliau digidol, sail-gwybodaeth a chyfrifiadurol
– sy'n galluogi ymchwilwyr ac arloeswyr i wthio
ffiniau.



 deiladu mwy o ystwythder yn ein cynlluniau
a
ariannu fel y gallwn addasu'n gyflym i
amgylchiadau a blaenoriaethau sy'n newid.



 weithio gyda chyllidwyr ymchwil ac arloesi yn
g
y gwledydd datganoledig i feithrin cysylltiadau
rhwng ymchwilwyr ac arloeswyr ym mhob rhan
o'r DU, gan sicrhau y gall partneriaethau ymchwil
presennol ffynnu a gweithio traws-DU newydd
gael ei ddatblygu.



 ryfhau partneriaethau byd-eang, gan alluogi
c
ymchwilwyr ac arloeswyr y DU i gydweithio
â'r goreuon yn y byd, a sicrhau safle'r DU fel
arweinydd ymchwil ac arloesi byd-eang.
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Blaenoriaeth 3.2: Cymell a dileu rhwystrau i
weithio amlddisgyblaeth a rhyngddisgyblaethol
Mae llawer o ddatblygiadau cyffrous yn digwydd
ar ryngwynebau rhwng disgyblaethau a thrwy
gydgyfeirio ac integreiddio gwybodaeth, meddylfryd
ac arbenigedd amrywiol.
Byddwn ni yn:






 odi a dileu rhwystrau i weithio amlddisgyblaeth
n
a rhyngddisgyblaethol wrth gynllunio, asesu
a chyflwyno ein rhaglenni ariannu, gan greu'r
portffolio cywir o gyllid i gefnogi'r syniadau
gorau, o'r partneriaethau gorau.
 efnogi a grymuso rhwydweithiau amlc
ddisgyblaethol sy'n galluogi cymunedau ymchwil
ac arloesi amrywiol i gyfnewid gwybodaeth
a syniadau ac adeiladu partneriaethau
cydweithredol newydd.
 barduno dulliau amlddisgyblaeth a
s
rhyngddisgyblaethol o fynd i'r afael â heriau
byd-eang (gweler Amcan 5).

Cenedl ymchwil ac arloesi sydd wedi'i chysylltu'n fyd-eang
Mae ymchwil ac arloesedd yn y DU yn ffynnu
oherwydd ein bod yn ymgysylltu â'r meddyliau,
y sefydliadau a'r cyfleusterau gorau lle bynnag y
bônt yn y byd.
Bydd ein Fframwaith Strategol Rhyngwladol
newydd yn nodi'r rôl unigryw y gall UKRI ei
chwarae wrth adeiladu'r rhwydwaith cryf ac
amrywiol o bartneriaethau gwyddoniaeth a
thechnoleg rhyngwladol sydd eu hangen i
gyflawni uchelgeisiau'r Adolygiad Integredig a
gwneud y DU yn genedl wyddoniaeth fyd-eang.
Drwy ein gweithgareddau rhyngwladol byddwn
yn creu partneriaethau teg newydd ac yn
dyfnhau'r berthynas bresennol â phartneriaid
y gellir ymddiried ynddynt, gan wneud y DU yn
gydweithrediad ac yn gyrchfan o ddewis ar
gyfer talent ryngwladol, cwmnïau arloesol a
mewnfuddsoddiad.

Byddwn yn ysgogi cryfderau ymchwil ac
arloesi'r DU i sicrhau bod y DU yn chwarae ei
rhan wrth fynd i'r afael â heriau byd-eang sy'n
gofyn am ymateb gwirioneddol fyd-eang a
chydgysylltiedig
(Gweler Amcan 5).
Byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid
rhyngwladol ac yn chwarae rhan flaenllaw
mewn fforymau amlochrog, i lunio gorchymyn
rhyngwladol agored ar gyfer ymchwil ac
arloesi rhyngwladol yn seiliedig ar y safonau
uchaf o uniondeb ymchwil, gan ennill hyder ac
ymddiriedaeth y cyhoedd.
Bydd cydweithio'n rhyngwladol yn ein helpu i
ddarganfod gwyddoniaeth newydd, datblygu
technolegau newydd, galluogi cwmnïau'r
DU i lwyddo'n fyd-eang a chael mynediad i
farchnadoedd tramor, gwella ein diogelwch a'n
gwydnwch, a chynyddu ein dylanwad byd-eang.
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Astudiaethau achos

Gwthio ffiniau
gwybodaeth i helpu
i drin afiechydon anadlol
Mae'r cwmni o'r Alban, Nebuflow, sydd
wedi ennill gwobrau, wedi datblygu
platfform nebiwlydd newydd sy'n darparu
meddyginiaethau mewn niwl anadladwy,
gan wella eu heffeithiolrwydd. Mae
gan y dechnoleg ôl-troed carbon is na'r
nebiwlyddion presennol a gallai ddarparu
meddyginiaethau bregus neu anodd eu
darparu a allai fod yn hanfodol ar gyfer trin
ffibrosis systig, er enghraifft. Galluogodd
cyllid biowyddoniaeth ffin BBSRC i
ymchwilwyr ddatblygu dealltwriaeth o sut mae
tonnau acwstig yn ymddwyn o fewn hylifau
a sut y gellid defnyddio hyn ar gyfer darparu
cyffuriau. Datblygwyd prototeip fel rhan o
gymrodoriaeth EPSRC, a darparodd yr MRC
gyllid Hyder mewn Cysyniad i gyflymu'r broses
o drosglwyddo'r dechnoleg o "ddarganfod i
drosi" drwy ddatblygu dyfais integredig.

Defnyddio dulliau amlddisgyblaethol i lywio polisi a diogelu iechyd pobl
Helpodd ymchwilwyr i leihau cyfraddau
marwolaethau malaria yn Borneo ym Malaysia
drwy gysylltu data amgylcheddol cymdeithasol
a lloeren â chofnodion meddygol a phrofion
gwaed. Drwy olrhain achosion o bobl sy'n dal
math o falaria a ganfuwyd mewn mwncïod

macaci lleol, darganfuwyd perthynas rhwng
clefyd dynol, dadorewigo a newidiadau yng
nghynefinoedd yr anifail lletyol. Gellir defnyddio'r
farn gyfannol hon am glefydau a'u hachosion i
ddylanwadu ar ymyriadau polisi priodol a diogelu
iechyd pobl. Ariannwyd y darganfyddiadau

hyn a darganfyddiadau eraill gan y fenter
amlddisgyblaethol Ecoleg Amgylcheddol a
Chymdeithasol Clefydau Heintus Dynol – gyda
chefnogaeth BBSRC, MRC, NERC ac ESRC.
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Amcan 4:
Arloesedd o'r
radd flaenaf
Cyflawni gweledigaeth y llywodraeth ar gyfer y DU fel
cenedl arloesi, drwy weithredu ar y cyd gan Innovate
UK ac yn ehangach UKRI.
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Mae Strategaeth Arloesi'r DU y llywodraeth yn
amlinellu'r weledigaeth i'r DU fod yn ganolfan
fyd-eang ar gyfer arloesi erbyn 203510. Arloesi yw
anadl einioes twf economaidd dyfodol y DU. Mae'n
hybu cynhyrchiant11, yn helpu busnesau i dyfu a
graddio ac yn sbarduno creadigaeth ystod eang o
swyddi o ansawdd uchel. Mae arloesi nid yn unig
yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau newydd,
mae hefyd yn trawsnewid prosesau, cadwyni
cyflenwi a gwasanaethau cyhoeddus. Mae'n creu
modelau busnes newydd ac yn galluogi pob math
o sefydliad i gynyddu cynhyrchiant ac addasu i
newid. Bydd amgylchedd arloesi llwyddiannus yn
galluogi busnesau'r DU i lwyddo ar y llwyfan bydeang, ac yn denu buddsoddiad gan y sector preifat
tuag at y targed dwysedd ymchwil a datblygu o
2.4% drwy sicrhau bod y DU yn gyrchfan ddeniadol i
fuddsoddwyr a chwmnïau ledled y byd.
Mae UKRI yn falch o ddwyn ynghyd Innovate UK –
asiantaeth arloesi'r DU – gyda'r Cynghorau Ymchwil
disgyblaethol, a Research England. Byddwn yn
manteisio ar y cyfuniad pwerus hwn o alluoedd,
i ryddhau potensial arloesi'r DU a chyflawni
Strategaeth Arloesi'r llywodraeth, gan leihau
rhwystrau rhwng ymchwil ac arloesi ac adeiladu
gyrfaoedd amrywiol wrth ac ar draws y rhyngwyneb.
Byddwn yn harneisio pŵer llawn Innovate UK i
sicrhau arloesedd ar draws y gymuned ymchwil ac
arloesi gyfan, gan fanteisio i'r eithaf ar ei ffocws
arweiniad-busnes unigryw o fewn UKRI.
Gan weithio gyda'n partneriaid niferus ledled y DU ac
yn fyd-eang, byddwn yn gwneud y DU y lle gorau yn
y byd i arloesi, i fuddsoddi, ac i dyfu busnes. Byddwn
yn ysbrydoli, yn cynnwys ac yn buddsoddi mewn
arloesi ar sawl ffurf ac ar bob cam. Byddwn yn

Tuag at 2.4%: Hybu buddsoddiad gan y sector preifat
Rydym yn cefnogi cynyddu buddsoddiad y DU
mewn ymchwil a datblygu i 2.4% o'r CMC erbyn
2027. O sicrhau'r cyflenwad o bobl fedrus sydd
eu hangen ar ddiwydiannau presennol a dyfodol,
i ddarparu mynediad i gyfleusterau ymchwil
arloesol ac ymchwil o ansawdd uchel mewn
prifysgolion, bydd ein gweithredoedd yn helpu
i adeiladu'r ymchwil gystadleuol, arloesedd a'r
amgylchedd busnes sydd eu hangen i ddenu
buddsoddiad byd-eang a chymell cwmnïau i leoli
eu gwaith ymchwil a datblygu yma.

buddsoddiad preifat ychwanegol net o rhwng
£1–£5 o fewn 1–4 blynedd ar ôl derbyn
grant.


 ae Partneriaethau Ffyniant EPSRC wedi
m
denu £167 miliwn o gyllid gan bartneriaid
diwydiant ochr yn ochr â £125.2 miliwn gan
EPSRC, £3.6 miliwn gan BBSRC, a £39.2
miliwn gan brifysgolion.



r hagwelir y bydd y Gronfa Her Strategaeth
Ddiwydiannol (ISCF) yn cyflawni rhwng £3.8
biliwn a £5.6 biliwn o gyd-fuddsoddiad a
ddenwyd gan ddiwydiant a ffynonellau eraill
nad ydynt yn rhai cyhoeddus – hyd at ddwbl
y targed gwreiddiol ar gyfer y gronfa (£2.8
biliwn) a chyllideb y gronfa (£2.5 biliwn).



 ae Cronfa Fuddsoddi Partneriaeth Ymchwil
m
y DU, sy'n cefnogi buddsoddiad mewn
cyfleusterau addysg uwch ledled y DU, yn
denu £2 o ffynonellau nad ydynt yn rhai
cyhoeddus ar gyfer pob £1 a fuddsoddwyd
gan y gronfa.

Mae llawer o raglenni ariannu UKRI hefyd yn
gwneud defnydd uniongyrchol o gyd-fuddsoddi
sylweddol gan y sector preifat. Er enghraifft:




 ae pob £1 o gyllid grant Innovate UK yn
m
gysylltiedig â £13 o fuddsoddiad cyfalaf
menter dilynol.
 ae grantiau Innovate UK wedi'u paru'n
m
uniongyrchol â £3.4 biliwn o fuddsoddiad
gan y sector preifat, ar gyfradd o £0.67
ar gyfer pob un £1 o gyllid grant ac yna

sbarduno mabwysiadu a lledaenu arloesedd drwy
weithio gyda busnesau i ddeall a dileu rhwystrau i
lwyddiant a gosod yr amodau i fusnesau gofleidio
risg. Byddwn yn buddsoddi'n eang mewn cyfnewid
gwybodaeth, gan wella cysylltedd i alluogi defnydd
cynhyrchiol o ymchwil i ymateb i heriau byd-go iawn,
a thrawsnewid prosesau a ffyrdd o weithio ar draws
y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol. Bydd yr
arloesi a yrwn yn sicrhau y gall pob math o sefydliad

addasu i newid, deall risg, a gwneud penderfyniadau
strategol effeithiol.
Drwy Gynllun Gweithredu ar gyfer
Arloesedd Busnes y DU12 Innovate UK, byddwn
yn helpu busnesau i dyfu drwy ddatblygu
a masnacheiddio cynhyrchion, prosesau a
gwasanaethau newydd, gyda chefnogaeth system
ymchwil ac arloesi ragorol.
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Blaenoriaeth 4.1: Darparu'r cyfleoedd sgiliau,
cyllid a chydweithredu sydd eu hangen i hybu
buddsoddiad gan y sector preifat
Mae integreiddio ar draws yr ecosystem arloesi
yn ganolog i wireddu uchelgeisiau cenedl arloesi'r
DU. Rhaid i fusnesau a sefydliadau ymchwil ac
arloesi allu manteisio'n gyflym ar yr arbenigedd
a'r cymorth cywir ar yr adeg iawn. Mae cynyddu
dwysedd ymchwil a datblygu'r DU i 2.4% o'r
Cynnyrch Mewnwladol Crynswth (CMC) yn gofyn
am bartneriaethau cryf sy'n cymell cyd-fuddsoddi
cyhoeddus/preifat, yn gwella dyluniad rhaglenni, ac
yn helpu busnesau i gynyddu eu maint a chystadlu'n
rhyngwladol.



 ryfhau arloesedd a galluoedd mentergar (gweler
c
hefyd Amcan 1 a Blaenoriaeth 4.2) sbarduno
twf a arweinir gan arloesedd a chynyddu
buddsoddiad y sector preifat ym mhob rhanbarth
a gwlad yn y DU, gan ganolbwyntio'n benodol ar
glystyrau arloesi.



 alluogi busnesau i gydweithio'n fyd-eang drwy
g
gynlluniau dwyochrog presennol a newydd.
Byddwn yn parhau i fod yn aelod ymroddedig o
rwydwaith Eureka – y rhwydwaith cyhoeddus
mwyaf ar gyfer cydweithredu rhyngwladol mewn
ymchwil a datblygu ac arloesi, sy'n bresennol
mewn 45 o wledydd.

Byddwn ni yn:


t yfu buddsoddiadau UKRI mewn arloesi, wedi'u
sbarduno gan gefnogaeth helaeth Innovate UK
i fusnesau yn y DU, ochr yn ochr ag arbenigedd
parth a chydweithrediad busnes y Cyngor
Ymchwil, a rhaglenni cyfnewid gwybodaeth
Research England yn Lloegr.



 efnogi busnesau'r DU i arloesi drwy gynyddu'r
c
cyllid preifat sydd ar gael mewn meysydd
allweddol o'n heconomi yn y dyfodol megis sero
net, gwyddorau bywyd a thechnolegau data a
digidol, gan annog pob rhan o'r ecosystem
i gefnogi arloesedd busnes (gweler hefyd
Amcan 5).

Arloesi yw anadl einioes twf economaidd dyfodol y
DU. Mae'n hybu cynhyrchiant, yn helpu busnesau i
dyfu mewn maint ac yn sbarduno creu swyddi, gan
fanteisio i'r eithaf ar botensial ym mhob rhan o'r DU.
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Blaenoriaeth 4.2: Cyflymu trosiad, masnacheiddio
a chyfnewid gwybodaeth
Mae cymorth effeithiol ar gyfer masnacheiddio
ar bob cam yn helpu i greu'r amodau i fusnesau
groesawu cymryd risgiau, gan hyrwyddo
technolegau, cynhyrchion a gwasanaethau newydd/
gwell. Mae hyn yn hanfodol er mwyn galluogi
arloeswyr i symud i fasnacheiddio diweddarach
gan ddiwydiant/cyllid preifat. Nid oes un model sy'n
addas i bawb; rhaid i ddulliau ymateb i anghenion
sectorau busnes gwahanol. Mae hefyd yn gofyn
am fwy o bobl sy'n gallu cysylltu, trosi a chyfryngu
rhwng cymunedau academaidd, busnes
a buddsoddwr.
Byddwn ni yn:


 ryfhau'r gefnogaeth i fasnacheiddio
c
ymchwil drwy fframwaith ariannu UKRI-gyfan
sy'n cwmpasu gallu, datblygu, cyfieithu a
masnacheiddio.



 eithrin cydweithrediad a chyd-fuddsoddi rhwng
m
busnesau, prifysgolion a'r sylfaen ymchwil
ehangach, gan gynnwys drwy Catapwltau a
Phartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth
i gynyddu'r broses o fabwysiadu a lledaenu
datblygiadau arloesol gan fusnesau ledled y DU.



 atblygu ffyrdd newydd o ariannu arloesedd
d
drwy bartneriaethau buddsoddwr sy'n dod
â buddsoddwyr yn y sector preifat i mewn a
buddsoddi yn y cylch arloesi yn llawer cynharach.



 hangu hyfforddiant traws-sector a symud pobl
e
i ddatblygu sgiliau busnes, masnacheiddio a
menter ym mhob rhan o'r ecosystem arloesi a
gosod y sylfeini ar gyfer gyrfaoedd cyffrous sy'n
pontio ymchwil ac arloesi.

Astudiaethau achos
Broceru cysylltiadau
i gyflymu datblygiad
Mae Innovate UK KTN yn cysylltu syniadau, pobl
a chymunedau i helpu busnesau bach i feddwl
yn wahanol a thyfu. Mae syniadau ymddangosol
a busnesau bach yn elwa o amrywiaeth o
arbenigedd a gallu na all y tîm neu'r sefydliad
gwreiddiol yn aml eu defnyddio'n rhwydd.
Datblygodd SamsonVT ffordd o ddod â llawlyfrau
cyfarwyddiadau yn fyw, gan greu modelau 3D
rhyngweithiol sydd ar gael ar ap symudol, ond
roedd angen help ar eu busnes bach i dyfu
eu cyrhaeddiad a moderneiddio'r farchnad
rheoli ôl-werthu. Cefnogodd Innovate UK KTN
SamsonVT gyda grant i ddatblygu eu platfform
a'u cyflwyno i bartneriaid yn Sci-Tech Daresbury
STFC gan gynnwys Autocraft a BAE Systems a
chynyddasant eu trosiant yn sylweddol.
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Astudiaethau achos
Dad-fentro technolegau i
gynyddu buddsoddiad preifat
Mae UKRI yn buddsoddi mewn ac yn cysylltu
ymchwil sylfaenol a'i chymwysiadau masnachol.
Un enghraifft yw Zentide – dull bioleg synthetig
arloesol i gynhyrchu deunyddiau newydd ac
amlbwrpas sy'n seiliedig ar beptid gyda 98%
yn llai o gynhyrchion gwastraff sy'n niweidiol i'r
amgylchedd.
Ymysg y cymhwysiadau cynnar roedd peptid
gludiog ar gyfer y Labordy Gwyddoniaeth a
Thechnoleg Amddiffyn ac adlynion a gorchudd
llawfeddygol ar gyfer gofal iechyd. Cefnogodd
BBSRC, EPSRC ac Innovate UK y prosiect
peirianneg cychwynnol a masnacheiddio dilynol
ar y dechnoleg, gan arwain at sefydlu'r cwmni
deillio Zentraxa yn 2017.

Adeiladu clwstwr gweithgynhyrchu uwch yn Rotherham
Lle unwaith dominyddwydd y tirwedd gan lofa
a gwaith golosg Orgreave, mae bellach tua
100 o gwmnïau ffyniannus yn cyflogi 2,000 o
weithwyr hyfedr ym Mharc Gweithgynhyrchu
Uwch Rotherham. Mae'r biblinell rhagoriaeth
a sgiliau ymchwil ac arloesi ym Mhrifysgolion
Huddersfield, Leeds, Nottingham a Sheffield
gerllaw – gan gynnwys Canolfan Drosi Royce
Sheffield, a'u Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu

Uwch (AMRC) ac AMRC Niwclear (sy'n rhan o'r
Catapwlt Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel) – wedi
denu rhai o weithgynhyrchwyr mwyaf y byd gan
gynnwys Rolls-Royce, Boeing a McLaren, ac
Awdurdod Ynni Atomig y DU. Mae grantiau a
chymorth gan Innovate UK, EPSRC ac Research
England wedi helpu i ddatblygu'r ardal yn
ecosystem arloesi gweithgynhyrchu ffyniannus.

Ers hynny, mae Zentraxa wedi sicrhau
buddsoddiad gan y sector preifat drwy
fuddsoddiadau cyfochrog Innovate UK a
Chronfa Hadau Arloesi a Gwyddoniaeth y DU
(UKI2S), a gefnogir gan STFC, BBSRC a NERC.
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Amcan 5:
Effeithiau o'r
radd flaenaf
Canolbwyntio gwyddoniaeth ac arloesedd o'r radd
flaenaf y DU i dargedu heriau byd-eang a chenedlaethol,
creu a manteisio ar dechnolegau yfory, ac adeiladu'r
sectorau busnes twf-uchel y dyfodol.
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Mae'r DU ymhlith grŵp bach o wledydd sydd â'r
ehangder a dyfnder mewn galluoedd ymchwil,
arloesi a thechnolegol i arwain yr ymateb i heriau
byd-eang13.
Drwy gysylltu ein sylfaen ymchwil eithriadol â'n
busnesau a'n gwasanaethau cyhoeddus arloesol,
gallwn droi heriau yn gyfleoedd ar gyfer newid
trawsnewidiol. Mae'r byd yn siglo dan effeithiau
newid yn yr hinsawdd a phrinder adnoddau,
ansefydlogrwydd geowleidyddol ac economaidd,
bygythiadau i iechyd y cyhoedd, a newid
demograffig. Ond mae cyfleoedd i ddatblygu'r
technolegau a'r sectorau a fydd yn trawsnewid y
dyfodol. Rhaid i'r DU fanteisio ar y cyfle i fanteisio
ar ei chryfderau ymchwil ac arloesi a bod
yn bartner byd-eang o ddewis i'n ffrindiau a'n
cenhedloedd cysylltiedig, gan ymateb i heriau
byd-eang. Dylem fod yn buddsoddi'n ddoeth i
sicrhau mantais gystadleuol mewn technolegau
ymddangosol, a chreu cyfleoedd i fusnesau'r DU
i ehangu marchnadoedd byd-eang fel gwyddorau
bywyd, gofod, ynni gwyrdd, DA, fintech a'r
diwydiannau creadigol.
Mae ehangder UKRI yn ein galluogi i weithio ar
draws system ymchwil ac arloesi penigamp y DU,
gan bontio'r bwlch rhwng ymchwil ac arloesi, a
harneisio disgyblaethau a sectorau lluosog i fynd i'r
afael â heriau mawr a rhoi'r DU ar flaen y gad o ran
technolegau yfory a diwydiannau'r dyfodol. Byddwn
yn gweithio gyda'n partneriaid a'n rhanddeiliaid yn y
llywodraeth, busnes, y cyhoedd, y sector ymchwil ac
arloesi ehangach a phartneriaid rhyngwladol i ddeall
eu blaenoriaethau a'u cyfleoedd, gan gynnwys

Adeiladu economi sero-net gynaliadwy a chynhyrchiol
Mae targed uchelgeisiol llywodraeth y DU i
leihau'r holl allyriadau nwyon tŷ gwydr i seronet erbyn 205018, ynghyd ag ymrwymiadau i
ddiogelu a gwella'r amgylchedd19 ac ailadeiladu
bioamrywiaeth20 yn rhoi cyfle i UKRI chwarae
rôl arweiniol wrth ddiogelu a gwella iechyd ein
hamgylchedd yn y tymor hir tra'n sicrhau ffyniant
economaidd dyfodol ledled y DU gyfan.
Ers dros 50 mlynedd, mae UKRI, ei gynghorau a'i
ragflaenwyr wedi gweithio i ddatblygu sylfaen
ymchwil ac arloesi a gydnabyddir yn fyd-eang
ar draws y tirwedd Sero Net. Drwy ein thema
strategol newydd "Adeiladu dyfodol gwyrdd"
byddwn yn defnyddio ein pŵer cynnull helaeth,
gan weithio ar draws y rhyngwynebau busnes,
academaidd, polisi a rheoleiddio i sicrhau newid
sylfaenol yn y ffordd yr ydym yn mynd i'r afael â'r
argyfwng hinsawdd byd-eang. Byddwn yn ysgogi

cryfderau ymchwil ac arloesi cenedlaethol a
rhyngwladol ar draws nifer o ddisgyblaethau
a sectorau i ddarparu'r wybodaeth,
technolegau, pobl fedrus a phartneriaethau
aml-addisgyblaethol newydd sydd eu hangen
i gadw'r DU ar flaen y gad o ran chwyldro
diwydiannol gwyrdd newydd. Byddwn yn targedu
blaenoriaethau sydd wedi'u cyd-gynllunio â'r
llywodraeth a diwydiant mewn meysydd fel:


t argedu'r '20% olaf' o ostyngiadau
nwyon tŷ gwydr.



gwireddu economi gylchol.



 iogelu ein natur, bioamrywiaeth
d
a thirwedd amaethyddol.



datblygu a defnyddio technolegau sero net.

y rhai a nodwyd gan y Cyngor Gwyddoniaeth a
Thechnoleg Cenedlaethol (NSTC). Byddwn yn
parhau'n ystwyth ac yn ymatebol i syniadau newydd
a heriau sy'n dod i'r amlwg drwy sganio-gorwel
gweithredol. Bydd ein gwaith yn cefnogi cyflawniad
strategaethau sector allweddol fel y Strategaeth DA,
y Strategaeth Gofod Genedlaethol a'r Weledigaeth
Gwyddorau Bywyd ac yn sbarduno mantais
strategol o fewn teuluoedd technoleg allweddol
Strategaeth Arloesi'r DU.
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Blaenoriaeth 5.1: Mynd i'r afael
â heriau mawr cenedlaethol a byd-eang
Rydym wedi nodi pum thema strategol lle byddwn,
drwy weithio ar draws UKRI a denu buddsoddiad a
gweithgarwch newydd a phresennol, yn harneisio
pŵer llawn system ymchwil ac arloesi'r DU i fynd
i'r afael â heriau cymhleth a mawr. Mae'r themâu
hyn yn siarad yn uniongyrchol â blaenoriaethau
cenedlaethol a byd-eang gan gynnwys
blaenoriaethau NSTC y llywodraeth ac yn sail i
sectorau allweddol economi'r DU.
Dros flwyddyn gyntaf ein strategaeth, byddwn
yn datblygu ein dull o ymdrin â'r themâu hyn
ymhellach, gan weithio mewn partneriaeth ag
ymchwilwyr, llunwyr polisi, ymarferwyr, cyllidwyr,
busnes a chymdeithas sifil i gyd-greu agendâu
ymchwil, cydlynu camau gweithredu a denu
buddsoddiad preifat.

gwydn ledled y DU ac yn fyd-eang, gan gefnogi
Gweledigaeth Gwyddorau Bywyd y DU drwy
fynd i'r afael â heriau sy'n ymwneud â heneiddio,
byw gyda chyflyrau lluosog, iechyd meddwl ac
anghydraddoldebau iechyd.




Ein themâu strategol UKRI:




 deiladu dyfodol gwyrdd – helpu i wella iechyd
A
ein hamgylchedd a darparu sero net, gan sicrhau
ffyniant ledled y DU. Bydd ein datrysiadau
systemau cyfan yn sicrhau twf busnes, swyddi,
sgiliau a chynhyrchiant cynyddol, gan sicrhau
dyfodol gwyrdd i bawb a mynd i'r afael â heriau
amgylcheddol a sero-net ym mhob sector o'r
economi.



 ynd i'r afael â heintiau – diogelu a gwella
M
iechyd, ein cyflenwad bwyd a'n cyfalaf naturiol
drwy feithrin gwybodaeth a galluoedd i ganfod
ac amharu ar ddatblygiad a lledaeniad clefydau
dynol, anifeiliaid a phlanhigion, cyflymu
brechlynnau a therapiwteg newydd, ac atal
'pandemig araf' ymwrthedd gwrthficrobaidd.
 deiladu byd diogel a gwydn14 – cryfhau
A
cydnerthedd cymdeithasol ac economaidd, a
gwella diogelwch cenedlaethol ar draws mannau
rhithwir a chorfforol, drwy wella ymwybyddiaeth
o risgiau a bygythiadau; parodrwydd, gwneud
penderfyniadau ac ymateb; a chaniatáu i newid
gael ei ddeall fel grym er daioni.
 reu cyfleoedd, gwella canlyniadau – deall
C
achosion ac effeithiau gwahaniaethau sy'n
seiliedig ar leoedd a dod o hyd i atebion newydd
grymusol sy'n hyrwyddo ffyniant ac yn gwella
canlyniadau i bobl a chymunedau ledled y DU.

Byddwn ni yn:


 atblygu dulliau mwy cydgysylltiedig a
d
chydweithredol ar draws UKRI a chyda'n
partneriaid niferus gan ddefnyddio ehangder ein
harbenigedd disgyblu a sector i fynd i'r afael â
heriau cymdeithasol mawr.



 atblygu cyfleoedd ariannu newydd ar gyfer
d
rhaglenni amlddisgyblaethol sy'n cyd-fynd
â'n themâu strategol, gan geisio cyfleoedd i
gydgysylltu a denu buddsoddiad ychwanegol
gyda chyllidwyr cyhoeddus, preifat, trydydd
sector a rhyngwladol eraill.



 deiladu partneriaethau rhyngwladol strategol
a
a chefnogi arweinyddiaeth a chyfranogiad y DU
mewn rhaglenni ymchwil ac arloesi rhyngwladol
i fynd i'r afael â heriau ar raddfa fyd-eang.



y mgorffori mewnwelediad ar werthoedd a
blaenoriaethau cyhoeddus wrth ddatblygu ein
themâu strategol, ac wrth gynllunio, cyflwyno a
gwerthuso rhaglenni ymchwil ac arloesi.



 rwain drwy esiampl drwy gyflawni sero net ar
a
draws ein hystâd a'n seilwaith ein hunain erbyn
2040 (gweler Amcan 6).

 icrhau gwell iechyd, heneiddio a lles –
S
hybu iechyd pobl a hyrwyddo lles er mwyn
cynnal cymunedau ffyniannus, cynhyrchiol a
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Cefnogi technolegau yfory
Mae UKRI yn cefnogi ymddangosiad, datblygiad
a defnydd technolegau aflonyddgar sydd â'r
potensial i gael effaith gadarnhaol radical ar ein
cymdeithas a'n heconomi. Ein her yw cynnal a
thyfu sefyllfa ryngwladol y DU mewn cyd-destun
byd-eang cystadleuol iawn.

Blaenoriaeth 5.2: Harneisio'r
cyfleoedd o dechnolegau yfory
Mae Strategaeth Arloesi llywodraeth y DU yn nodi
saith teulu technoleg lle mae gan y DU fantais
fyd-eang ac sy'n cynnig cyfleoedd sylweddol i
lunio dyfodol ein heconomi a'n cymdeithas:


deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch



DA, cyfrifiadura digidol ac uwch

Rydym yn cefnogi technolegau yn ystod pob
cam o'r broses, o ymddangosiad cynnar hyd at
fabwysiadu a lledaenu, gan adeiladu'r sgiliau a'r
arweinyddiaeth angenrheidiol yn y DU i sicrhau
mantais strategol hirdymor.



biohysbyseg a genomeg



bioleg peirianneg



electroneg, ffotoneg a thechnolegau cwantwm



technolegau ynni, amgylcheddol a hinsawdd

Mae ein dull yn adeiladu galluoedd eang mewn
technolegau platfform i sicrhau'r budd mwyaf
posibl ar draws sawl sector ac mewn sawl
maes cymhwysiad. Mae ein cyrhaeddiad eang
yn ein galluogi i wneud hyn mewn ffordd gwbl
gydgysylltiedig.



roboteg a pheiriannau clyfar

Mae'r Rhaglen Technolegau Cwantwm
Genedlaethol (NQTP) yn un enghraifft o sut mae
UKRI yn gweithio i gydlynu ffrydiau buddsoddi
lluosog, gan ddarparu'r cymorth cywir ar yr adeg
gywir i adeiladu ecosystem Technoleg Cwantwm
yn y DU sydd â'r lefel uchaf o fuddsoddiad cyfalaf
menter yn Ewrop. Mae Canolfannau Ymchwil
Technoleg Cwantwm wedi denu £75 miliwn
mewn partneriaethau a buddsoddiadau, mae
busnesau newydd wedi codi dros £135 miliwn ac
yn cyflogi dros 370 o bobl ac mae cronfa her y
diwydiant i fasnacheiddio technolegau Cwantwm
wedi ariannu dros £125 miliwn o brosiectau
arloesi a arweinir gan y diwydiant.

Mae degawdau o fuddsoddiad UKRI yn sail i
arweinyddiaeth y DU o fewn ac ar draws y saith
teulu technoleg. Ein her yn awr yw buddsoddi a
chymell y partneriaethau cydweithredol cysylltiedig
sydd eu hangen i gynnal a thyfu safle rhyngwladol
y DU mewn cyd-destun byd-eang cystadleuol
iawn, gan adeiladu ar sylfeini cadarn i wireddu
mantais strategol y DU, gan lefelu seilwaith a sgiliau
rhanbarthol yn y broses.
Byddwn ni yn:


 deiladu ar raglenni cenedlaethol presennol,
a
a sefydlu rhaglenni cenedlaethol newydd, i
sicrhau mantais strategol y DU mewn teuluoedd
technoleg allweddol fel deallusrwydd artiffisial
(DA), Bioleg Cwantwm15 a Pheirianneg, gan

gydlynu ar draws UKRI a chydag adrannau'r
llywodraeth y sylfaen ymchwil a'r diwydiannau i
harneisio cyfleoedd hyn.


 wella galluoedd y DU mewn technolegau
g
trawsnewidiol drwy ganolfannau cenedlaethol
a rhanbarthol, canolfannau rhagoriaeth a
chlystyrau ymchwil ac arloesi sy'n darparu'r
sylfeini technolegol a'r cnewyll ar gyfer
cydweithredu ar draws disgyblaethau a sectorau.



 atblygu'r sylfaen sgiliau i sbarduno datblygiad
d
ac ymelwa ar dechnolegau trawsnewidiol drwy
hyfforddiant wedi'i dargedu a datblygiad sgiliau
ehangach ar draws cyfnodau gyrfa a mathau
sgiliau.



y sgogi'r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu
technolegau aflonyddgar ar draws pob sector
o'r economi, gan gynnwys helpu busnesau i gael
gafael ar arbenigedd a chyfleusterau technoleg
yn y sylfaen ymchwil, cymorth ar gyfer trosiad
cyfnod cynnar a modelau partneriaethau busnesacademaidd sy'n defnyddio buddsoddiad preifat.



 atblygu partneriaethau rhyngwladol a fydd yn
d
galluogi mynediad at, a datblygu, arbenigedd
gwyddonol ac arloesi sy'n helpu i ddenu
buddsoddiad tramor i'r DU a chreu cyfleoedd
allforio, tra'n diogelu mantais strategol y DU
mewn technolegau blaenoriaethol.
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Blaenoriaeth 5.3: Trawsnewid sectorau
sy'n allweddol i economi'r dyfodol
Mae UKRI yn gweithio ar draws y system ymchwil
ac arloesi lawn, gan gefnogi ystod eang o sectorau,
o awyrofod i weithgynhyrchu, amaethyddiaeth
i'r diwydiannau creadigol, gwyddorau bywyd i
dechnolegau cyfathrebu a gwybodaeth. Rydym
yn gweithio mewn partneriaeth â diwydiant i nodi
methiant y farchnad a thargedu buddsoddiad lle
mae ei angen fwyaf ar draws y gadwyn werth
gyfan, o fuddsoddi mewn ymchwil ac arloesi hyd
at ddarparu cyfleusterau i gefnogi busnesau a
masnacheiddio. Bydd mynd i'r afael â'r heriau
cymdeithasol cymhleth a nodir yn ein themâu
strategol yn tynnu sylw at gyfleoedd i arwain
y DU wrth ehangu marchnadoedd byd-eang
a thechnolegau platfform sydd â'r potensial i
chwyldroi sectorau lluosog.

Rhoi hwb i sector gwyddorau bywyd ffyniannus y DU

 ewn partneriaeth ag adrannau'r llywodraeth,
m
asiantaethau, llywodraethau datganoledig,
diwydiant a'r cyhoedd, yn hyrwyddo ymchwil ac
arloesi sy'n sail i sectorau twf uchel allweddol
megis y diwydiannau creadigol, gofod16 a
gwyddorau bywyd17.



 rwy ein themâu strategol (gweler Blaenoriaeth
d
5.1) a thechnolegau blaenoriaeth (gweler
Blaenoriaeth 5.2), yn datblygu'r wybodaeth,
y galluoedd a'r datblygiadau arloesol sydd
eu hangen i alluogi cwmnïau'r DU i arwain a
chystadlu mewn marchnadoedd sy'n datblygu



 eall bioleg heneiddio, gan gynnwys niwrod
ddirywiad.



 ynnal safle'r DU o ran darganfod, datblygu a
c
gweithgynhyrchu brechlynnau.

Gan weithio mewn partneriaeth â'r llywodraeth
a busnes, bydd UKRI yn chwarae rhan hanfodol
wrth sicrhau bod y DU yn parhau i fod yn lleoliad
sy'n arwain y byd ar gyfer ymchwil a datblygu a
gweithgynhyrchu gwyddorau bywyd.



 ynyddu dealltwriaeth o gyflyrau iechyd
c
meddwl.

Byddwn yn buddsoddi mewn ymchwil
i sbarduno'r genhedlaeth nesaf o
ddarganfyddiadau gwyddor bywyd a
datblygiadau gofal iechyd arloesol. Drwy ein
themâu strategol newydd Sicrhau Gwell Iechyd,
Heneiddio a Lles a Mynd i'r Afael â Heintiau,
byddwn yn mabwysiadu dull cydgysylltiedig,
amlddisgyblaethol o ymchwilio ac arloesi sy'n
cyd-fynd â'r teithiau gofal iechyd a nodir yn y
Weledigaeth Gwyddorau Bywyd, gan gynnwys:

Byddwn ni:


Mae'r Weledigaeth Gwyddorau Bywyd yn
cydnabod bod sector gwyddorau bywyd y DU
ymhlith y rhai mwyaf gwerthfawr a strategol
bwysig yn economi'r DU, ac yn hanfodol i iechyd,
cyfoeth a gwydnwch y wlad.

Byddwn yn gwella arweinyddiaeth y DU mewn
technolegau sy'n chwyldroi'r sector gwyddorau
bywyd, megis genomeg, biohysbyseg a bioleg
peirianneg, ac yn cefnogi cyfleusterau allweddol
ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes gwyddorau
bywyd, gan gynnwys adnoddau data.
Drwy gryfhau ecosystem arloesi'r DU, byddwn
yn cefnogi busnesau gwyddorau bywyd y DU
i arloesi a thyfu, cyflymu'r broses o drosi a
masnacheiddio arloesedd gwyddorau bywyd i
driniaethau a therapïau sydd o fudd i gleifion,
ac yn ysgogi buddsoddiad gan y sector preifat
mewn ymchwil a datblygu gwyddorau bywyd.

ac yn ehangu megis technolegau cwantwm,
technolegau glân a'r bioeconomi.


y n adeiladu portffolio o raglenni a ysbrydolwyd
gan ddiwydiant i hybu cynhyrchiant a thwf
economaidd mewn sectorau allweddol, yn unol â
blaenoriaethau'r llywodraeth.
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Astudiaethau achos

Ymelwa ar arweinyddiaeth yn
y sector gofod i sbarduno arloesedd
Mae mentrau a sefydliadau ymchwil yn elwa
ar arbenigedd cenedlaethol mewn datblygu,
lansio a gweithredu lloerennau, ac wrth gasglu a
dadansoddi data o'r gofod. Defnyddiodd cwmni
newydd y DU Smart Green Shipping (SGS)
ddadansoddiadau integredig o ddegawdau o
ddata i ddatblygu system adain-hwyl annibynnol
arloesol a allai leihau'r defnydd o danwydd
gan longau cargo 20%. Cefnogwyd SGS gan
STFC ac Asiantaeth Ofod y DU, drwy Ganolfan
Deori Busnes ESA y DU, yn ogystal ag Research

England a NERC. Elwodd y cwmni ar fynediad at
arbenigedd technegol, cyfleusterau a chymorth
datblygu busnes o'r radd flaenaf sydd wedi
ei gynnwys Elwodd y cwmni ar fynediad at
arbenigedd technegol, cyfleusterau a chymorth
datblygu busnes o'r radd flaenaf sydd wedi
ei gynnwys mewn clystyrau ledled y DU, gan
gynnwys Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi
Harwell a'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer
Arsylwi'r Ddaear (NCEO).
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Astudiaethau achos
academaidd, busnes a diwydiant, y trydydd sector
a llunwyr polisi. Datblygwyd y rhaglen o gyflwyniad
i gynllun Big Ideas EPSRC, a sicrhaodd £33 miliwn
o'r Gronfa Blaenoriaethau Strategol, gan weithio
ochr yn ochr ag AHRC a ESRC.

Mynd i'r afael â phandemig bydeang

Archwilio'r defnydd o
dechnolegau trawsnewidiol
i wella bywydau
O geir di-yrrwr i robotiaid llawfeddygol
ac algorithmau gwneud-penderfyniadau,
gall systemau annibynnol ddarparu gwell
gwasanaethau a chynhyrchion am gostau is, a
gallant wneud cyfraniadau mawr i heriau bydeang. Mae ein rhaglen Systemau Ymreolaethol
Dibynadwy (TAS) yn dwyn ynghyd arbenigwyr o
dros 10 disgyblaeth o fwy nag 20 o Brifysgolion
y DU i fynd i'r afael â chwestiynau technegol,
cymdeithasol-dechnegol a dyniaethau pwysig
er mwyn sicrhau y gellir cynllunio, datblygu a
gweithredu systemau annibynnol mewn ffordd sy'n
ennill ymddiriedaeth, gan ymgysylltu'n fras â'r byd

Roedd buddsoddiadau UKRI yn allweddol i gefnogi
ymarferwyr iechyd cyhoeddus, llywodraeth y DU,
awdurdodau lleol, Gweinyddiaethau Datganoledig
a'r cyhoedd yn y frwydr yn erbyn COVID-19.
Roedd y rhain yn cynnwys buddsoddiadau yn y
canlynol: datblygu brechlyn Oxford-AstraZeneca;
treial clinigol RECOVERY drwy MRC, a ddatgelodd
fanteision achub bywyd y cyffur dexamethasone;
astudiaethau poblogaeth hydredol i lywio'r gwaith
o gynllunio strategaethau lliniaru a deall effaith
mesurau rheoli heintiau ar ein hiechyd corfforol
a meddyliol drwy ESRC ac Research England;
arsylwi cwrs y pandemig yng ngwahanol wledydd i
ddeall sut y gall iaith a gwleidyddiaeth effeithio ar
gymdeithas; a chyflymu ffyrdd arloesol o ddod â
phrofiadau diwylliannol i fywydau a chartrefi pobl
yn ystod y cyfnod clo drwy AHRC.

canlyniadau anfwriadol megis effaith ymbellhau
cymdeithasol ar y dall-byddar, gan greu dyfnder
ac ehangder dealltwriaeth digynsail y gellir ei
rhannu a'i theimlo'n fyd-eang. Mae'r gwobrau
hyn yn ychwanegol at y prosiectau ymchwil
gweithredol niferus sydd wedi'u hailbwrpasu
i fynd i'r afael â COVID-19 a'n buddsoddiadau
hirsefydlog mewn sefydliadau, canolfannau
ac unedau, gyda llawer ohonynt ar reng flaen
ymchwil COVID-19.

Mae'r 3,600 o fentrau ymchwil ac arloesi COVID-19
y mae UKRI wedi eu cefnogi yn gweithio gyda'i
gilydd ar draws pob disgyblaeth a sector a ffiniau
i achub bywydau a bywoliaethau, a datgelu
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Amcan 6:
Sefydliad o'r
radd flaenaf
Gwneud UKRI y sefydliad mwyaf effeithlon, effeithiol ac
ystwyth y gall fod.
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Mae'r strategaeth hon yn arwydd o ddechrau
pennod newydd ar gyfer UKRI, wrth i ni adeiladu
ar ein dysgu cynnar er mwyn elwa i'r eithaf ar
y manteision sy'n dilyn o ddod â'r saith Cyngor
Ymchwil, Innovate UK a Research England at ei
gilydd. Wrth i ni barhau i aeddfedu fel sefydliad,
byddwn mor fentrus ac uchelgeisiol ar gyfer ni ein
hunain ag yr ydym ar gyfer y sector y mae gennym y
fraint o'i gwasanaethu, gan sicrhau mai UKRI yw un
o'r cyllidwyr mwyaf effeithlon ac effeithiol yn y byd.
Un o gryfderau unigryw ecosystem ymchwil ac
arloesi'r DU, ac UKRI, yw'r gallu i ddod â gwahanol
ddisgyblaethau a sectorau at ei gilydd i ddatgloi
darganfyddiadau newydd a datrys heriau mawr
ein cyfnod. Byddwn yn arwain drwy esiampl, gan
enghreifftio nodweddion system ymchwil ac arloesi
ragorol, cynyddu cysylltedd a chydweithio ar draws
UKRI, er mwyn chwalu seilos, pontio'r bwlch rhwng
arloesi ac ymchwil, a gwella enw da'r DU fel cenedl
ymchwil ac arloesi sy'n arwain yn fyd-eang.
Byddwn yn trawsnewid UKRI i fod yn sefydliad
mwy hyderus, effeithlon ac ystwyth, gan sicrhau'r
elw mwyaf posibl i drethdalwyr y DU. Byddwn yn
ymgysylltu'n eang ac yn ddwfn â'n holl randdeiliaid,
gan wrando a chywiro cyrsiau, a byddwn yn
gwella ein dadansoddeg data i lywio ein holl
benderfyniadau a gwella ein perfformiad. Byddwn
yn parhau i weithredu fel sefydliad cyfrifol sy'n
blaenoriaethu iechyd, diogelwch a lles ein gweithwyr
a'r rhai yr ydym yn eu hariannu. Byddwn hefyd yn
gweithredu fel partner cyfrifol, yn atebol am ein
heffaith gymdeithasol, amgylcheddol ac ariannol.

Blaenoriaeth 6.1: Grymuso pobl
dalentog i gydweithio a ffynnu
Ein pobl yw ein hased pwysicaf. Byddwn yn
harneisio ac yn dathlu ehangder y sgiliau, y
wybodaeth a'r proffesiynau sydd gennym gyda'n
gilydd, gan weithio'n agored ac ar y cyd i sicrhau
bod ein prosiectau, ein rhaglenni a'n gweithredoedd
yn meithrin creadigrwydd, yn ysgogi arloesedd ac
yn cyfoethogi bywydau. Byddwn yn cymryd camau
i sicrhau y gallwn ddenu a chadw talent, gan greu
llwybrau gyrfa sy'n sicrhau bod pobl yn parhau i
ffynnu yn y tymor hir.
Byddwn ni yn:


 ymell pobl a gwybodaeth i symud ar draws
c
ein holl Gynghorau a swyddogaethau, gan
ymgorffori cydweithio ar bob lefel.



 eall ein hanghenion sgiliau hirdymor i wella ein
d
dulliau cynllunio gweithlu a'n doniau i ddenu,
datblygu a chadw ein gweithlu amrywiol,
angerddol a chreadigol.



y mgorffori cyfle ar draws UKRI, gan gefnogi a
datblygu'r amrywiaeth o bobl sydd eu hangen
arnom i fod yn sefydliad o'r radd flaenaf.
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Blaenoriaeth 6.2: Gwneud UKRI
yn sefydliad effeithlon, effeithiol ac ystwyth
Dros gyfnod y strategaeth hon byddwn yn
cyflawni cynllun effeithlonrwydd trawsnewidiol
gyda systemau newydd, prosesau llyfn a model
gweithredu symlach. Bydd y newidiadau hyn yn
lleihau biwrocratiaeth, yn ysgogi gostyngiadau
sylweddol mewn costau yn ein gwariant gweithredu,
yn sicrhau'r gwerth mwyaf i drethdalwyr y DU, ac yn
ein galluogi i fod yn fwy hyblyg wrth ymateb i heriau
a chyfleoedd newydd.
Byddwn ni yn:


y mateb i argymhellion adolygiadau 'Grant'
(Adolygiad Annibynnol o UKRI 2021-22) a 'Tickell'
(Adolygiad Annibynnol o Fiwrocratiaeth Ymchwil
2021-22) i sicrhau fod UKRI mor effeithlon ac
effeithiol â phosib.



 weithredoli model gweithredu UKRI newydd,
g
symlach, gan leihau ein gwariant gweithredu yn
sylweddol erbyn 2024–25.



 atblygu a lansio gwasanaeth grantiau integredig
d
newydd a system ariannu ddigidol fodern sy'n
ei gwneud yn haws i ymgeiswyr gydweithio,
cyflwyno ceisiadau a chael arweiniad.





lleihau'r amser prosesu ar gyfer adolygiad
arbenigol grant – prosesau awtomeiddio, lleihau
cymhlethdod y wybodaeth y gofynnir amdani,
gan ddim ond gofyn amdani unwaith, gan arbed
amser.
 atblygu dangosfwrdd o ddangosyddion
d
perfformiad allweddol cadarn syml i olrhain
effeithlonrwydd ein darpariaeth weithredol.



integreiddio ein systemau a'n protocolau data,
creu monitro cynnydd effeithiol, a rhannu
gwybodaeth yn gyflymach ac yn fwy effeithiol, gan
gryfhau ein mewnwelediadau a'n dadansoddiadau
i lywio sut rydym yn gweithredu.

Blaenoriaeth 6.3: Cataleiddio newid ac effaith
drwy bartneriaeth ac arweinyddiaeth
Gwyddom fod ein huchelgeisiau ar gyfer system
ymchwil ac arloesi'r DU yn cael eu rhannu gan
ein cymunedau, ein rhanddeiliaid a'n partneriaid.
Dim ond drwy gydweithio y byddwn yn sbarduno'r
canlyniadau trawsnewidiol sy'n mynd i'r afael â'r
heriau byd-eang sy'n wynebu'r genhedlaeth hon
a'r rhai sydd i ddod, ac yn cael mwy o effaith fydeang ac economaidd o ymchwil ac arloesi'r DU. Fel
sefydliad cyfrifol, rydym yn ymdrechu i gyflawni'r
safonau moesegol ac amgylcheddol uchaf ac yn
cyd-fynd ag arfer gorau byd-eang ym mhopeth
a wnawn, gan arwain drwy esiampl i gael effaith
gadarnhaol ar bobl, y blaned a ffyniant.
Byddwn ni yn:


y mgorffori dulliau newydd o gyfathrebu,
ymgysylltu a phartneriaeth, gwella hygyrchedd
a chynhwysiant, a meithrin cydberthnasau sy'n
dryloyw, yn ddibynadwy, yn adeiladol ac yn cael
eu rheoli'n gyson.



lleihau effaith amgylcheddol a gwella
bioamrywiaeth ein hystâd a'n seilwaith, gan
annog arloesedd ac ymgorffori cynaliadwyedd
amgylcheddol yn ein holl benderfyniadau
buddsoddi erbyn 2025 a chyflawni sero net
erbyn 2040 fel y nodir yn ein Strategaeth
Cynaliadwyedd Amgylcheddol.

Trawsnewid sut
rydym yn gweithio
Mae ein strategaeth yn nodi sut y byddwn yn
sbarduno newid o fewn UKRI gan ganolbwyntio'n
benodol ar:
Effeithlonrwydd – gweithredu ein cynllun
effeithlonrwydd uchelgeisiol a'n model
gweithredu newydd i leihau biwrocratiaeth
a gwariant gweithredu.
Ystwythder – harneisio pŵer ein model
gweithredu a'n systemau digidol newydd i
gefnogi gweithio ystwyth ar draws y sefydliad,
gan ddal holl fanteision ehangder a dyfnder ein
harbenigedd i ymateb i'r dirwedd ymchwil ac
arloesi sy'n newid yn gyflym.
Cysylltedd – cynyddu cydweithio ar draws
UKRI a gweithio'n agos gyda'n partneriaid a'n
rhanddeiliaid eang.
Effaith – alinio popeth a wnawn â'n strategaeth,
er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf posibl i'n
cymdeithas, ein heconomi a'n hamgylchedd.
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Astudiaethau achos
Gweithio gyda phartneriaid
i sbarduno newid a gwella
amodau gwaith yn y sector
ymchwil ac arloesi.
Nid oes lle i fwlio ac aflonyddu mewn diwylliant
ymchwil ac arloesi – maent yn cael effeithiau
negyddol parhaol ar bobl ac yn lleihau ansawdd
ac uniondeb ymchwil. Comisiynwyd adolygiad
tystiolaeth gennym i'r dulliau mwyaf effeithiol o
fynd i'r afael â bwlio ac aflonyddu a defnyddiwyd
hyn i lywio ein gwaith fel cyflogwr a chyllidwr. I
gefnogi newid ar lefel system, mae UKRI bellach
yn cadeirio'r Fforwm ar gyfer Mynd i'r Afael â
Bwlio ac Aflonyddu mewn Ymchwil ac Arloesi,
gan gydweithio â llunwyr polisi a rheolyddion
yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae'r
Fforwm yn cefnogi newid diwylliant drwy rannu
dealltwriaeth, arfer gorau, gwybodaeth a dysgu
ar gyfer mynd i'r afael â bwlio ac aflonyddu ar
draws y dirwedd ymchwil ac arloesi.

Lleihau biwrocratiaeth:
Cyllid Symlach, Gwell
Yn UKRI rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella'r
ffordd rydym yn gweithio. Rydym yn lleihau
biwrocratiaeth ym mhob rhan o'n busnes, gan
gynnwys ein prosesau ariannu. Drwy ein Rhaglen
Ariannu Symlach a Gwell a'n hymateb i COVID-19
rydym wedi treialu sawl ffordd newydd o weithio.
Mae ymgeiswyr ac adolygwyr wedi dweud wrthym
fod y system newydd yn haws i'w defnyddio, a'i bod
yn cymryd llai o amser i gyflwyno a/neu adolygu
cais. Mae hyn yn ein helpu i gyflawni ein nod o
ymchwilwyr ac arloeswyr yn treulio llai o amser yn
llenwi ffurflenni ac yn hytrach yn gwneud y gorau
o'u hamser yn gwneud yr hyn y maent yn ei wneud
orau – datblygu syniadau gwych ac adeiladu
system ymchwil ac arloesi o'r radd flaenaf yn y DU.
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Gweithredu
ein strategaeth
Mae'r strategaeth hon yn nodi sut y bydd UKRI yn harneisio talent a
chreadigrwydd rhyfeddol y DU, gan fanteisio ar syniadau a ffyrdd newydd a
chyffrous o weithio i gryfhau safle'r DU fel uwchbŵer gwyddoniaeth a chenedl
arloesi. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi system ymchwil ac arloesi ffyniannus
sy'n gyrru economi'r dyfodol ac yn darparu ar gyfer dinasyddion ar draws pob
rhan o'r DU a thu hwnt. Bydd cyfradd y cynnydd yn dibynnu ar ein cyllidebau a'n
hadnoddau yn y dyfodol.

Cynlluniau Cyflawni Strategol ein Cynghorau
Mae ein strategaeth yn rhoi pwrpas sy'n uno ac amcan a blaenoriaethau clir
ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Mae'n grymuso ein Cynghorau ac yn darparu
fframwaith lefel uchel ar gyfer adeiladu portffolio cytbwys o fuddsoddiadau
cytbwys. Drwy eu Cynlluniau Cyflawni Strategol, i'w cyflwyno a'u cyhoeddi yn
ddiweddarach yn 2022, bydd ein Cynghorau yn nodi'r rhan allweddol y byddant
yn ei chwarae wrth gyflawni ein strategaeth yng nghyd-destun eu cymuned
neu sector penodol. Bydd y cynlluniau cyflawni yn nodi uchelgeisiau tymor hwy
pob Cyngor a chamau gweithredu tymor agos drwy gydol cyfnod yr adolygiad
gwariant presennol. Ategir y cynlluniau sy'n benodol i'r cyngor gan ein Cynllun
Corfforaethol blynyddol sy'n nodi ein camau gweithredu traws-UKRI a'n
blaenoriaethau trawsbynciol.
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Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd, ar draws
ein Cynghorau, i ddatblygu cyfres gydlynol o
gynlluniau cyflawni, gan ddefnyddio ein cryfderau
unigol a chyfunol. Mae gan bob un o'n Cynghorau
gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer sut y byddant yn
cyflawni ein strategaeth, ond mae hon yn ymdrech
a rennir, a byddwn yn gweithio ar draws UKRI a
chyda phartneriaid a rhanddeiliaid a'r cyhoedd
yn ehangach, i nodi ein camau gweithredu i greu
system ymchwil ac arloesi gwbl gydgysylltiedig,
ragorol, y gall pawb gyfrannu ati ac y mae pawb
yn elwa ohoni.

Olrhain ein perfformiad
Bydd monitro a gwerthuso perfformiad UKRI yn
erbyn y strategaeth yn dod yn rhan o'n busnes
bob dydd, wedi'i gefnogi gan ein fframwaith rheoli
perfformiad newydd. Mae'r fframwaith, sy'n cael
ei dreialu drwy gydol 2021–22, yn cyd-fynd â'n
strategaeth ac yn defnyddio dull cerdyn sgorio
cytbwys wedi'i addasu, gan ystyried ein perfformiad
drwy bedwar safbwynt gwahanol:


y r hyn a gyflawnwn drwy ganlyniadau ac
effeithiau ein gwaith.



y r hyn y mae ein cymunedau a'n partneriaid yn ei
brofi gennym ni a'r rôl rydym yn ei chwarae yn y
system ymchwil ac arloesi.



 ut rydym yn rhagori ar yr hyn a wnawn drwy ein
s
strwythurau a'n prosesau sefydliadol.



 ut rydym yn dysgu, yn gwella ein hunain fel
s
sefydliad a chreu'r gwerth mwyaf o'n hadnoddau.

Monitro ein cynnydd,
asesu ein heffaith
Mae gennym rôl hollbwysig o ran creu'r amodau ar
gyfer sefydlu'r DU fel uwchbŵer gwyddoniaeth a
chenedl arloesi, gan weithio gyda'n partneriaid, gyda
BEIS fel ein hadran noddi a chyda rhannau eraill o'r
llywodraeth i gyflawni blaenoriaethau ymchwil ac
arloesi. Er mwyn cyflawni'r uchelgais hwn, mae'n
hanfodol ein bod yn gallu monitro cynnydd, rheoli
ein perfformiad ein hunain, a gwerthuso effaith
yr ymdrechion a'r camau gweithredu ehangach a
gefnogwn. A rhaid i ni ddefnyddio hyn i lywio ein
strategaethau a'n cynlluniau ar gyfer y dyfodol,
gan roi tystiolaeth wrth wraidd ein penderfyniadau.
Yn ogystal, rhaid inni ddangos rheolaeth ariannol
gadarn o'r gyllideb a roddir i ni gan y trethdalwr.

Er mwyn galluogi adrodd oddi mewn i'r fframwaith
hwn, rydym yn datblygu cyfres o ddangosyddion
sy'n cefnogi asesiad cyflawn a chadarn o'n
perfformiad. Mae'r dangosyddion yn gwneud
defnydd llawn o dystiolaeth ar ein hallbynnau, ein

canlyniadau a'n heffeithiau (gweler tudalennau 45 i
47), gan ddefnyddio tystiolaeth feintiol ac ansoddol
wedi ei thynnu o wahanol ffynonellau o fewn a thu
allan i UKRI. Bydd y dangosyddion perfformiad
yn ein helpu i benderfynu a ydym yn cyflawni ein
hamcanion strategol ac fe'u disgrifir yn fanylach
yn ein cynllun corfforaethol.
Monitro a gwerthuso'r effaith ein gweithgareddau
Rydym wedi ymrwymo i fonitro a gwerthuso
ein buddsoddiadau yn drylwyr er mwyn deall
ein heffaith ac i ddysgu o 'beth sy'n gweithio'.
Byddwn yn parhau i fonitro a gwerthuso effaith ein
gweithgareddau yn unol â'n fframwaith gwerthuso
cyffredinol, sy'n nodi'r egwyddorion a'r prosesau a
ddefnyddir i fonitro a gwerthuso'r holl waith monitro
a gwerthuso o fewn UKRI. Bydd hyn yn cynnwys
comisiynu gwerthusiadau annibynnol o'n prif
grantiau a buddsoddiadau ymchwil ac arloesi, yn
ogystal â pharhau i adeiladu ein sgiliau, galluoedd
a fframweithiau dadansoddol mewnol.
Adrodd ar ein cynnydd
Rydym yn adrodd arr ein cynnydd a'n perfformiad
wrth inni weithredu ein strategaeth, yn ein
Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon.
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Allbynnau, canlyniadau ac effeithiau
Drwy ein chwe amcan strategol a'n hegwyddorion ar gyfer newid, bydd UKRI yn sbarduno'r newidiadau sydd eu hangen i ganiatáu i system ymchwil ac arloesi
penigamp y DU ffynnu. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â SAU a sefydliadau, busnesau arloesol, buddsoddwyr, sefydliadau di-elw a llunwyr polisi, drwy
fecanweithiau ariannu wedi'u targedu ac agored, arweinyddiaeth, gwybodaeth, mynediad at seilwaith, cymhellion polisi a phrosesau effeithlon.

Mewnbynnau
Mae UKRI yn
darparu...

Gweithgareddau

Allbynnau

Canlyniadau

Effaith

Byddwn ni...

Gan arwain at...

Gan olygu bod...

yn cataleiddio, cynnull, cymell,
buddsoddi mewn ymchwil a'i
chynnal ac arloesedd

system ymchwil ac arloesi
ystwyth ac aml-ddimensiwn sy'n
amrywiol, gysylltiedig, wydn ac
ymgysylltiol

y DU yn bwerdy gwyddoniaeth
ac arloesi, sy'n mynd i'r afael â
blaenoriaethau cenedlaethol a
heriau byd-eang

Cymorth i bobl

•g
 wneud y DU yn gyrchfan fwyaf
deniadol i bobl a thimau talentog.
• datblygu, denu a chadw ehangder y
sgiliau ar gyfer gweithlu ymchwil a
datblygu yn y dyfodol.
• adeiladu diwylliant ymchwil ac
arloesi sy'n cefnogi pobl a thimau
talentog i ddilyn eu syniadau.

Mae'r DU yn denu, yn datblygu ac yn
cadw pobl a thimau talentog:
• rydym yn cefnogi pobl, timau a
llwybrau gyrfa ar draws y system
ymchwil ac arloesi.
• mae llwybrau gyrfa a diwylliant
ymchwil a datblygu yn y DU yn
ddeniadol yn fyd-eang.

Mae gan y DU y bobl sydd eu hangen
i ddarparu canlyniadau ymchwil ac
arloesi amrywiol ac o ansawdd uchel:
• rydym wedi denu a chefnogi pobl o
ansawdd uchel.
• rydym wedi cymell llwybrau gyrfa
amrywiol.
• rydym wedi cefnogi diwylliant
ymchwil a datblygu agored a
chydweithredol.

Y DU yw'r gyrchfan o ddewis ar gyfer
pobl a thimau talentog.

Cymorth ar
gyfer lleoedd

•c
 ryfhau clystyrau a phartneriaethau
newydd yn lleol, yn genedlaethol ac
yn fyd-eang ac yn eu cefnogi.
• gwella cynaliadwyedd ariannol
ymchwil a datblygu'r DU.
• sicrhau bod gan y DU seilwaith
ymchwil ac ymchwil arloesol.

Mae system ymchwil ac arloesi'r
DU yn amrywiol, yn gysylltiedig ac
yn wydn:
• rydym yn cefnogi portffolio
amrywiol o sefydliadau,
seilwaith, cydweithrediadau a
phartneriaethau.
• rydym yn galluogi trosoledd
cenedlaethol a rhyngwladol i
system y DU.

 ae gan y DU y bobl, y sefydliadau,
M
y seilwaith a'r partneriaethau i fod yn
uwchbŵer gwyddoniaeth byd-eang:
• rydym wedi cefnogi ymchwil
ac arloesi mewn amrywiaeth o
sefydliadau.
• rydym wedi buddsoddi mewn
seilweithiau arloesol ar gyfer
ymchwil ac arloesi'r DU.
• rydym wedi galluogi a datblygu
gallu ymchwil ac arloesi, ac wedi
denu buddsoddiad pellach, ar
draws pob rhanbarth.

Mae sefydliadau, seilweithiau,
sectorau a chlystyrau rhagorol y DU
wedi lleoli'r DU fel arweinydd bydeang ym maes ymchwil a datblygu,
gyda chryfderau ledled y DU.

buddsoddiadau,
gwybodaeth ac
arbenigedd staff,
seilwaith ymchwil a
datblygu, prosesau a
systemau effeithlon

Gan arwain at ein gweledigaeth
o...
system ymchwil ac arloesi ragorol
yn y DU sy'n rhoi cyfle i bawb
gyfrannu ac elwa, gan gyfoethogi
bywydau yn lleol, yn genedlaethol
ac yn rhyngwladol
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Mewnbynnau
Cymorth ar gyfer
syniadau

Gweithgareddau
•b
 uddsoddi mewn portffolio
amrywiol a deinamig o ymchwil
ac arloesedd creadigol o ansawdd
uchel.
•c
 ymell a dileu rhwystrau i
weithio amlddisgyblaeth a
rhyngddisgyblaethol.

Allbynnau
 ae ymchwil ac arloesi'r DU
M
yn blaenu ffiniau gwybodaeth,
darganfod ac arloesi:
• r ydym yn galluogi darganfyddiadau,
cynhyrchion, prosesau, strwythurau
a gwasanaethau arloesol newydd a
gydnabyddir gan arbenigwyr.
• r ydym yn sicrhau amrywiaeth a
cymorth ar gyfer disgyblaethau a
sectorau ymchwil newydd neu sy'n
cael eu gyrru gan chwilfrydedd.

Cymorth ar gyfer
arloesi

•d
 arparu cyfleoedd sgiliau, cyllid a
chydweithio i hybu buddsoddiad
gan y sector preifat.
•c
 yflymu'r broses o drosi,
masnacheiddio a chyfnewid
gwybodaeth.

Mae amodau ym mhob rhan o'r
DU yn sbarduno arloesedd ac yn
gwella cyfnewid gwybodaeth a
masnacheiddio:
• r ydym yn galluogi cwmnïau deillio
neu fusnesau newydd.
•m
 ae lefelau uwch o weithgarwch
masnacheiddio.
•m
 ae buddsoddiad ymchwil
ac arloesi yn cael ei ddenu o
ffynonellau eraill.
•m
 ae sgiliau'n cael eu datblygu yn y
meysydd sydd eu hangen fwyaf.

Canlyniadau
Gall y DU fanteisio ar gyfleoedd o
dueddiadau ymchwil sy'n dod i'r
amlwg a marchnadoedd newydd,
gan sicrhau manteision economaidd
a chymdeithasol:
• r ydym wedi galluogi
darganfyddiadau, technolegau
a datblygiadau arloesol newydd
sy'n torri tir newydd neu sy'n
chwyldroadol.

Effaith
Mae datblygiadau ym maint
gwybodaeth ac arloesedd dynol
yn galluogi'r DU i fanteisio
ar gyfleoedd o dueddiadau
ymchwil ymddangosol, dulliau
amlddisgyblaethol, darganfyddiadau
arloesol a marchnadoedd newydd.

•m
 ae gennym wybodaeth uwch o
fewn meysydd newydd o ymholi
dynol.

Mae ecosystem arloesi gref ac
integredig yn darparu'r sylfeini ar
gyfer economi sy'n cael ei harwain
gan arloesedd ym mhob rhan o'r
DU, gan ddenu mewnfuddsoddiad a
chreu swyddi:
• r ydym wedi ymateb i gyfleoedd
diwydiannol newydd neu rai sy'n
datblygu.

Mae'r amgylchedd arloesi, galluoedd
a chysylltiadau sy'n cael eu
meithrin ledled y DU yn cyflawni
gweledigaeth y llywodraeth i'r
DU fod yn genedl arloesedd, gan
sbarduno twf economaidd, swyddi
o ansawdd uchel a buddsoddiad
gan y sector preifat.

• r ydym wedi cynyddu ffyniant ledled
y DU.
• r ydym wedi cryfhau galluoedd
arloesi, menter a masnacheiddio.

•m
 ae clystyrau arloesi bywiog, sy'n
denu mewnfuddsoddiad sylweddol,
yn tyfu ledled y DU.
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Mewnbynnau
Cymorth ar gyfer
effeithiau

Gweithgareddau
•m
 ynd i'r afael â heriau mawr
cenedlaethol a byd-eang.
•h
 arneisio'r cyfleoedd o
dechnolegau yfory.
• t rawsnewid sectorau sy'n allweddol
i economi'r dyfodol.

Allbynnau
 ae cryfderau ymchwil ac arloesi yn
M
cael eu harneisio a'u ffocysu i fynd i'r
afael â blaenoriaethau:
• r ydym yn galluogi mwy o gysondeb
rhwng ymchwil a datblygu a
blaenoriaethau'r llywodraeth.
•g
 allwn fynd i'r afael â
blaenoriaethau a chyfleoedd
cenedlaethol a byd-eang newydd.

Canlyniadau
Mae gan y DU yr ehangder a'r
dyfnder galluoedd ymchwil ac
arloesi i fod ar flaen y gad o ran
atebion i heriau byd-eang hysbys ac
anrhagweladwy, ac i sicrhau mantais
gystadleuol mewn technolegau a
sectorau allweddol:

Effaith
Mae cryfderau ymchwil ac arloesi'r
DU yn cael eu harneisio, gan roi'r DU
ar flaen y gad o ran atebion i heriau
byd-eang a thechnolegau a sectorau
allweddol y dyfodol.

• r ydym wedi mynd i'r afael yn
effeithiol â heriau diwydiannol a
chymdeithasol.
• rydym wedi gwella bywydau pobl.

Trawsnewid
ein sefydliad

•g
 rymuso pobl dalentog i gydweithio
a ffynnu.
•b
 od yn sefydliad effeithlon,
effeithiol ac ystwyth.
•s
 barduno newid ac effaith drwy
bartneriaeth ac arweinyddiaeth.

Mae ein pobl, ein systemau a'n
prosesau yn cael eu gwella'n
barhaus:

Mae UKRI yn effeithlon, yn effeithiol
ac yn rhoi gwerth am arian i
drethdalwyr y DU:

• r ydym yn dysgu oddi wrth ein pobl
ac yn eu datblygu, gan feithrin
talent a syniadau.

• r ydym wedi datblygu, grymuso a
chefnogi ein staff.

• r ydym yn lleihau biwrocratiaeth
ddiangen – i'n pobl ac i'r rhai rydym
yn eu hariannu ac yn rhyngweithio
â nhw.
• r ydym yn gwario yn unol â
rhagolygon ac yn cyflawni
prosiectau mawr ar amser ac o
fewn y gyllideb.
• r ydym yn ymgysylltu'n ddwfn â'n
cymunedau, ein partneriaid a'r
cyhoedd, gan feithrin perthnasoedd
dibynadwy a monitro ein heffaith.

Mae UKRI yn sefydliad mwy
effeithlon, effeithiol ac ystwyth, ac
yn bartner a chyflogwr cyfrifol.

• r ydym wedi cynyddu
effeithlonrwydd, ac wedi cadw
effeithiolrwydd a boddhad ein
prosesau.
• r ydym wedi rheoli arian cyhoeddus
yn briodol.
• r ydym wedi cyflawni ein nodau
cynaliadwyedd amgylcheddol.
• r ydym wedi gwella hygyrchedd
a chynhwysiant drwy ein
cyfathrebu, ein hymgysylltiad a'n
partneriaethau.
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Amdanom ni
UKRI yw ariannwr cyhoeddus mwyaf y DU ar gyfer ymchwil ac arloesi. Rydym
yn buddsoddi mwy nag £8 biliwn bob blwyddyn i ddatblygu ein dealltwriaeth
o gymdeithas a'r byd o'n cwmpas ac yn sicrhau manteision i gymdeithas, yr
economi a'r amgylchedd.
Mae ein sefydliad yn cynnwys naw cyngor – asiantaeth arloesi'r DU, Innovate
UK, y saith Cyngor Ymchwil disgyblaethol a Research England, sy'n gyfrifol am
gefnogi ymchwil a chyfnewid gwybodaeth mewn sefydliadau addysg uwch
yn Lloegr. Fel sefydliad ledled y DU rydym yn gweithio ar draws pedair gwlad
y DU a chyda'r cyrff ariannu a llywodraethau datganoledig i ddeall a chefnogi
gwahanol flaenoriaethau sy'n rhychwantu ymchwil ac arloesedd mewn
gwahanol rannau o'r DU.
Drwy ein Cynghorau a'r galluoedd cenedlaethol hanfodol a ddarperir gan ein
canolfannau, ein hunedau a'n sefydliadau, rydym yn darparu, yn cefnogi ac yn
hyrwyddo creadigrwydd a bywiogrwydd ymchwil ac arloesi yn y DU, er budd
cymdeithas.
Mae UKRI yn gorff cyhoeddus anadrannol a noddir gan yr Adran Busnes, Ynni
a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS).

48

Strategaeth UKRI 2022-2027 | Amdanom ni

Mae AHRC yn ariannu ymchwilwyr
sy'n rhagorol yn rhyngwladol ar
draws y celfyddydau a'r dyniaethau
gan gynnwys: hanes, archaeoleg,
cynnwys digidol, athroniaeth,
ieithoedd a llenyddiaeth, dylunio,
treftadaeth, astudiaethau
ardal, y celfyddydau creadigol
a pherfformio. Mae ansawdd
ac ystod yr ymchwil a gefnogir
gan AHRC yn gweithio er lles
cymdeithas a diwylliant y DU ac yn
cyfrannu at lwyddiant economaidd
y DU ac at ddiwylliant a lles
cymdeithasau ledled y byd.

Gweledigaeth BBSRC yw
hyrwyddo ffiniau bioleg a gyrru
tuag at ddyfodol iach, ffyniannus
a chynaliadwy. Mae hyn wedi'i
wreiddio yn y ddealltwriaeth
bod pŵer bioleg yn effeithio
ar ein bywydau bob dydd, o
ddarparu bwyd diogel a maethlon,
cynhyrchion fferyllol newydd a
gwell iechyd, i ynni, deunyddiau
a chynhyrchion bob dydd eraill
'gwyrddach'.

Mae ESRC yn ariannu ymchwil,
data a hyfforddiant ôl-raddedig
o'r radd flaenaf yn y gwyddorau
economaidd, ymddygiadol,
cymdeithasol a data i ddeall
pobl a'r byd o'n cwmpas. Mae
ein gwaith yn helpu i gynyddu
cynhyrchiant, mynd i'r afael â
newid yn yr hinsawdd, gwella
gwasanaethau cyhoeddus a
chreu cymdeithas ffyniannus,
gynhwysol, iach a diogel.

Mae EPSRC yn buddsoddi mewn
ymchwil a sgiliau o'r radd flaenaf i
ddatblygu gwybodaeth a darparu DU
gynaliadwy, wydn a ffyniannus.
Mae ein portffolio amrywiol yn
amrywio o dechnolegau digidol i ynni
glân, gweithgynhyrchu i fathemateg,
deunyddiau uwch i gemeg. Rydym
yn cefnogi syniadau newydd a
thechnolegau trawsnewidiol sy'n sylfeini
i ddatblygiadau arloesol sy'n gwella
ein heconomi, ein hamgylchedd a'n
cymdeithas. Mewn partneriaeth a drwy
gyd-fuddsoddi gyda diwydiant, rydym
yn gweithio i gyflawni blaenoriaethau
cenedlaethol a byd-eang.

Mae Innovate UK yn sbarduno
cynhyrchiant a thwf economaidd
drwy gefnogi busnesau i ddatblygu
a gwireddu potensial syniadau
newydd, gan gynnwys y rhai o sail
ymchwil penigamp y DU. Rydym yn
cysylltu busnesau â'r partneriaid,
cwsmeriaid a buddsoddwyr a all
eu helpu i droi'r syniadau hyn yn
gynhyrchion a gwasanaethau sy'n
fasnachol lwyddiannus, ac yn dwf
busnes.

Mae MRC ar flaen y gad o ran
darganfyddiadau gwyddonol
ar gyfer gwella iechyd pobl.
Mae ein gwyddonwyr a'n
gweithwyr clinigol proffesiynol
yn mynd i'r afael â'r problemau
iechyd mwyaf sy'n wynebu'r
ddynoliaeth yn yr 21ain ganrif,
gan gynnwys y cynnydd yn
nifer y clefydau cronig sy'n
gysylltiedig â heneiddio,
datblygu meddyginiaethau
newydd, a thrin anhwylderau
genetig anghyffredin.

NERC yw prif fuddsoddwr
y DU mewn gwyddoniaeth
amgylcheddol. Mae ein
hymchwil, ein sgiliau a'n
seilwaith o'r radd flaenaf
yn datrys materion bydeang pwysig fel yr argyfwng
hinsawdd a llygredd plastig,
ac yn dod â manteision i'r DU,
megis ynni glân fforddiadwy,
amaethyddiaeth gynaliadwy, aer
glân, a gwydnwch.

Mae Ymchwil Lloegr yn gyfrifol
am brifysgolion yn Lloegr yn unig
mewn perthynas â gweithgareddau
ymchwil a chyfnewid gwybodaeth
(CG), rydym yn canolbwyntio ar
greu a chynnal yr amodau ar gyfer
ymchwil iach a deinamig a system
CG yn Lloegr. Mae'r system yn
gweithio i ategu systemau tebyg
ar draws y Gweinyddiaethau
Datganoledig, er mwyn sicrhau, cyn
belled ag y bo modd, bod dulliau
gweithredu ar draws y system yn
cael eu nodi a'u gweithredu.

Mae STFC yn sefydliad
gwyddoniaeth
amlddisgyblaethol o'r radd
flaenaf. Mae ein hymchwil yn
ceisio deall y Bydysawd o'r
graddfeydd seryddol mwyaf i'r
cyfansoddion mater lleiaf, ac
yn creu effaith ar raddfa ddynol,
gyffyrddadwy iawn.
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Strategaeth UKRI – sut mae'r cyfan yn cyd-fynd
Ein pwrpas – trawsnewid yfory gyda'n gilydd
UKRI yw'r peiriant ar gyfer y DU fel pwerdy ymchwil ac arloesi. Rydym yn buddsoddi dros £8 biliwn bob blwyddyn ar ran y Llywodraeth, gan ymwela ar arbenigedd ar draws
pob disgyblaeth a sector. Rydym yn ysbrydoli ac yn galluogi pobl dalentog i wthio ffiniau darganfod, yn cefnogi busnesau arloesol i dyfu a graddio, ac yn targedu atebion i
flaenoriaethau cenedlaethol a byd-eang.
Mae ein strategaeth yn nodi sut y byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid a'n rhanddeiliaid niferus i feithrin system ymchwil ac arloesi ragorol yn y DU sy'n sbarduno manteision
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol i bob dinesydd, gan drawsnewid yfory gyda'n gilydd.

Ein hegwyddorion ar gyfer newid – byddwn yn ymgorffori'r egwyddorion hyn ar draws ein holl waith, er mwyn sbarduno newid a
chreu'r amodau ar gyfer system ymchwil ac arloesi ragorol
Mae amrywiaeth o syniadau, pobl, gweithgareddau, sgiliau, sefydliadau a seilwaith
yn datblygu gwybodaeth ac yn cynyddu ansawdd a chreadigrwydd.

Mae gwydnwch yn sicrhau'r ystwythder, y gallu a'r hyblygrwydd sydd eu hangen i
wrthsefyll ergydion, cyflawni nodau hirdymor a manteisio ar gyfleoedd newydd.

Mae cysylltedd ar draws disgyblaethau, sectorau a ffiniau yn sbarduno syniadau
a dulliau newydd o sicrhau effaith.

Mae ymgysylltu yn llywio ymchwil ac arloesedd i adlewyrchu anghenion, safbwyntiau
a chymhellion rhanddeiliaid amrywiol a'r cyhoedd.

Mae ein hamcanion strategol yn darparu'r fframwaith ar gyfer sut y byddwn yn cyflawni ein gweledigaeth ac yn gwireddu ein
hegwyddorion, drwy gyfrwng:
Pobl a gyrfaoedd

Lleoedd

Syniadau

Gwneud y DU y gyrchfan fwyaf
deniadol i bobl a thimau talentog
o'r DU a ledled y byd.

Sicrhau safle'r DU fel cenedl
ymchwil ac arloesi o'r radd
flaenaf yn fyd-eang gyda
sefydliadau, seilwaith, sectorau
a chlystyrau rhagorol ledled y
wlad.

Hyrwyddo ffiniau gwybodaeth
ac arloesi dynol drwy
alluogi'r DU i fanteisio ar
gyfleoedd o dueddiadau
ymchwil sy'n dod i'r amlwg,
dulliau amlddisgyblaethol a
chysyniadau a marchnadoedd
newydd.

Arloesi

Cyflawni gweledigaeth y
llywodraeth ar gyfer y DU fel
cenedl arloesi, drwy weithredu
ar y cyd gan Innovate UK ac yn
ehangach UKRI.

Effeithiau
Canolbwyntio gwyddoniaeth
ac arloesi penigamp y DU er
mwyn targedu heriau bydeang a chenedlaethol, creu a
manteisio ar dechnolegau yfory,
ac adeiladu'r sectorau busnes
twf-uchel y dyfodol.

Gyda chefnogaeth sefydliad o'r radd flaenaf – gan wneud UKRI y sefydliad mwyaf effeithlon, effeithiol ac ystwyth y gall fod.
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Diolchiadau a chyfeiriadau
Cydnabyddiaethau

Cyfeirnodau

Mae datblygu ein strategaeth gyntaf wedi bod yn ymdrech ar draws UKRI,
gan ddefnyddio arbenigedd ar draws y sefydliad. Fe'i hysbyswyd gan ddeialog
ac ymgysylltiad parhaus â chymunedau a rhanddeiliaid – gan gynnwys yr
arbenigedd dwfn ac amrywiol yn ein Cynghorau a'u byrddau a'u cyrff cynghori
– yr ydym wedi ceisio datblygu cyd-ddealltwriaeth drwyddynt o'n cyd-destun
gweithredu a'r hyn sy'n gwneud system ymchwil ac arloesi ragorol.

1. 	Prydain Fyd-eang mewn Oes Gystadleuol: yr Adolygiad Integredig o
Ddiogelwch, Amddiffyn, Datblygu a Pholisi Tramor, Llywodraeth EM,
Gorffennaf 2021: https://www.gov.uk/government/publications/globalbritain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defencedevelopment-and-foreign-policy

Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi rhannu eu mewnbynnau, eu
harbenigedd a'u mewnwelediadau er mwyn ein cynorthwyo i lunio ein
strategaeth, sydd wedi rhoi eu hamser i gymryd rhan mewn trafodaethau bord
gron, ac sydd wedi gweithredu fel 'cyfeillion beirniadol' wrth ddarparu adborth
gwerthfawr ar feddwl cynnar a drafftiau.

Darllen pellach
Mae ein strategaeth yn darparu fframwaith strategol trosfwaol ar gyfer UKRI
ac fe'i hategir gan gyhoeddiadau eraill sy'n disgrifio ein huchelgeisiau a'n
cynlluniau mewn meysydd penodol o'n gweithgarwch yn fanylach.
Gallwch ddod o hyd i'r rhain yn:
www.ukri.org/about-us/what-we-do/

2.	Adolygiad o Gyllideb a Gwariant yr Hydref 2021, Trysorlys EM, Hydref
2021: https://www.gov.uk/government/publications/autumn-budget-andspending-review-2021-documents
3.	Tirwedd sefydliadol ymchwil, datblygu ac arloesi: adolygiad annibynnol,
Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS), Gorffennaf 2021:
https://www.gov.uk/government/publications/research-development-andinnovation-organisational-landscape-an-independent-review
4.	Mynegai Arloesedd Byd-eang 2021: Olrhain Arloesedd drwy'r Argyfwng
COVID-19, Sefydliad Eiddo Deallusol y Byd (WIPO), 2021:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/gb.pdf
5.	Cymhariaeth ryngwladol o sylfaen ymchwil y DU 2019, BEIS, Gorffennaf
2019: https://www.gov.uk/government/publications/internationalcomparison-of-the-uk-research-base-2019
6.	Ymchwil a datblygu: y berthynas rhwng cyllid cyhoeddus a phreifat, BEIS,
Gorffennaf 2020: https://www.gov.uk/government/publications/researchand-development-relationship-between-public-and-private-funding
7.	Map Ffordd Ymchwil a Datblygu'r DU, Llywodraeth EM, Gorffennaf 2020:
https://www.gov.uk/government/publications/uk-research-anddevelopment-roadmap
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8.	Strategaeth pobl a diwylliant ymchwil a datblygu, BEIS, Gorffennaf 2021:
https://www.gov.uk/government/publications/research-and-developmentrd-people-and-culture-strategy
9.	Map Ffordd Ymchwil a Datblygu'r DU, Llywodraeth EM, Gorffennaf 2020:
https://www.gov.uk/government/publications/uk-research-anddevelopment-roadmap
10.	Strategaeth Arloesi'r DU: Arwain y dyfodol drwy ei greu, BEIS, Gorffennaf
2021: https://www.gov.uk/government/publications/uk-innovation-strategyleading-the-future-by-creating-it
11.	Ein cynllun ar gyfer twf: Gwyddoniaeth ac arloesedd, BEIS, Rhagfyr 2014:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/388015/14-1247-science-innovationstrategy-evidence.pdf

16.	Strategaeth Gofod Genedlaethol, Llywodraeth EM, Medi 2021:
https://www.gov.uk/government/publications/national-space-strategy
17.	Gweledigaeth Gwyddorau Bywyd y DU, Llywodraeth EM, Gorffennaf 2021:
https://www.gov.uk/government/publications/life-sciences-vision
18.	Y DU yw'r economi fawr gyntaf i basio cyfraith allyriadau sero-net, BEIS,
Mehefin 2019: https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-firstmajor-economy-to-pass-net-zero-emissions-law
19.	Dyfodol Gwyrdd: Ein Cynllun 25 Mlynedd i Wella'r Amgylchedd, Llywodraeth
EM, Ionawr 2018:
https://www.gov.uk/government/publications/25-year-environment-plan
20.	Economeg Bioamrywiaeth: Adolygiad Dasgupta, Trysorlys Ei Mawrhydi,
Chwefror 2021: https://www.gov.uk/government/publications/final-reportthe-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review

12.	Adeiladu economi'r dyfodol: Cynllun gweithredu ar gyfer arloesi busnes
yn y DU, Innovate UK, Tachwedd 2021: https://www.ukri.org/publications/
innovate-uk-action-plan-for-business-innovation-2021-to-2025/
13.	Pam ddylai'r trethdalwr ariannu gwyddoniaeth ac ymchwil?, Y Ganolfan
Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes (NCUB), Rhagfyr 2014: https://
www.praxisauril.org.uk/sites/praxisunico.org.uk/files/NCUB%20why%20
should%20the%20taxpayer%20fund%20science%20and%20research.pdf
14.	Prydain Fyd-eang mewn Oes Gystadleuol: yr Adolygiad Integredig o
Ddiogelwch, Amddiffyn, Datblygu a Pholisi Tramor, Llywodraeth EM,
Gorffennaf 2021: https://www.gov.uk/government/publications/globalbritain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defencedevelopment-and-foreign-policy
15.	Datblygu Strategaeth Cwantwm newydd ar gyfer y DU a gyhoeddir yn 2022
(t39): Manteision Brexit, Llywodraeth EM, Ionawr 2022:
https://www.gov.uk/government/publications/the-benefits-of-brexit
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