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Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)  

 

Cyfarfod cyhoeddus  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau. 

(09.30)   

 

2 Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 

4 

(09.30-11.00) (Tudalennau 1 - 29)  

Dr Chris Llewelyn, Prif Weithredwr - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Materion Adfywio a Datblygu Cynaladwy - 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Roger Waters, Cadeirydd - Grŵp Swyddogion Awdurdod Trafnidiaeth 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a, Chyfarwyddwr Gwasanaethau Rheng-flaen 

- Cyngor Rhondda Cynon Taf 

Dogfennau atodol: 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd 

Papur - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (ymateb gan swyddog) 

Papur - Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (Saesneg yn 

unig) 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

3 Papurau i'w nodi 

(11.00)   

 

3.1 Craffu ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Dirprwy Weinidog Newid 

Hinsawdd 

 (Tudalennau 30 - 33)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy 

Weinidog yn dilyn sesiwn graffu’r Pwyllgor gyda’r Gweinidogion ar 15 

Mehefin 2022 

3.2 Fframweithiau Cyffredin dros dro ar gyfer Ansawdd Aer, Cemegion a 

Phlaladdwyr 

 (Tudalennau 34 - 35)  

Dogfennau atodol: 

Ymateb interim gan y Gweinidog Newid Hinsawdd i adroddiad y Pwyllgor ar 

Fframweithiau Cyffredin dros dro ar gyfer Ansawdd Aer, Cemegion a 

Phlaladdwyr. 

3.3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 

 (Tudalennau 36 - 38)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth 

Cymru ar gyfer 2023-24. 

3.4 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU 

 (Tudalennau 39 - 41)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch y 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU 

3.5 Datganiad deddfwriaethol y Prif Weinidog: Bil llywodraethu amgylcheddol 

 (Tudalennau 42 - 43)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Cadeirydd at y Prif Weinidog ynghylch datganiad deddfwriaethol 

y Prif Weinidog: Bil llywodraethu amgylcheddol 



 

 

3.6 Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion) (Amlder Gwiriadau) 

2022 

 (Tudalennau 44 - 47)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Cadeirydd ynghylch y bwriad i 

gydsynio i Lywodraeth y DU wneud a gosod Rheoliadau Rheolaethau 

Swyddogol (Iechyd Planhigion) (Amlder Gwiriadau) 2022 

Llythyr dilynol gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Cadeirydd ynghylch 

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion) (Amlder Gwiriadau) 

2022 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd 

y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw. 

(11.00)   

 

Cyfarfod preifat (11.00-11.45)  

 

5 Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru - trafod y 

dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2. 

   

6 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor 

 (Tudalennau 48 - 53)  

Dogfennau atodol: 

Papur - Blaenraglen waith (Saesneg yn unig) 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith /  

Climate Change, Environment and Infrastructure Committee 

Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru / Bus and rail transport in Wales 

BRT06 

Ymateb gan Tim Peppin, Cyfarwyddwr Materion Adfywio a Datblygu Cynaladwy - 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)- ymateb swyddogion yn unig/  

Evidence from Tim Peppin, Director of Regeneration and Sustainable Development, 

Welsh Local Government Association (WLGA) – officer response only 
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“This document is available in English. Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg.”  
 
 

Pwyllgor Newid 
Hinsawdd, yr 
Amgylchedd ac 
Isadeiledd 

Tystiolaeth CLlLC: Ymchwiliad 
Cludiant Bysiau a Threnau yng 
Nghymru 9 Mai 2022 

Tim Peppin 

tim.peppin@wlga.gov.uk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru – Llais Cynghorau Cymru  
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn sefydliad trawsbleidiol dan 
arweiniad gwleidyddol sy’n ceisio rhoi llais cryf i lywodraeth leol yn genedlaethol. Mae’r 
Gymdeithas yn cynrychioli buddiannau llywodraeth leol ac yn hybu democratiaeth leol 
yng Nghymru. Mae’r 22 cyngor yng Nghymru yn aelodau ohoni ac mae'r tri awdurdod 
tân ac achub ac awdurdodau'r tri pharc cenedlaethol yn aelodau cyswllt. 
 
Rydym ni’n credu bod y syniadau sy’n newid bywydau pobl yn digwydd yn lleol 
Mae cymunedau ar eu gorau pan mae cyswllt rhyngddyn nhw â’u cynghorau drwy 
ddemocratiaeth leol. Trwy gefnogi, hwyluso a chreu’r cysylltiadau hyn, gallwn 
ddatblygu democratiaeth leol fywiog sy’n caniatáu i gymunedau cynaliadwy ffynnu.  
 
Prif nod y Gymdeithas yw hyrwyddo, diogelu, cefnogi a datblygu llywodraeth leol 
ddemocrataidd a buddia nau cynghorau yng Nghymru. 
 
Mae hyn yn golygu: 
• Hyrwyddo rôl ac amlygrwydd cynghorwyr ac arweinwyr cynghorau  
• Sicrhau cymaint o ddisgresiwn lleol â bo modd mewn deddfwriaeth neu ganllawiau 

statudol 
• Cefnogi a sicrhau cyllid hirdymor a chynaliadwy i gynghorau 
• Hybu gwelliant o dan arweiniad sector 
• Annog democratiaeth leol fywiog, gan hybu mwy o amrywiaeth 
• Cefnogi cynghorau i reoli eu gweithlu’n effeithiol 
 
Cyflwyniad 

 
1. Mae CLlLC yn croesawu’r cyfle i gyflwyno barn mewn perthynas â’r galwad am 

dystiolaeth gan y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd ac Isadeiledd ar 
gyfer ei ymchwiliad i gludiant bysiau a threnau yng Nghymru. Oherwydd amseru, 
ymateb gan swyddogion ydyw, yn defnyddio trafodaethau gydag Aelodau cyn yr 
etholiadau llywodraeth leol diweddar. Ni fydd llefarwyr gwleidyddol CLlLC yn cael 
eu cadarnhau tan Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol CLlLC ar 24 Mehefin. Felly, gall 
y safbwyntiau sy’n cael eu cyfleu yn y cyflwyniad hwn newid. 
 

2. Mae sylwadau isod am bob un o’r tri phrif fater. 
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Blaenoriaethau i adfer cludiant bysiau a threnau yng Nghymru ar ôl Covid 
 

3. Mae Covid-19 wedi cael effaith ddifrifol ar siwrneiau trenau a bysiau yng 
Nghymru, ac un fydd yn para. Mae cyfyngiadau ar symud, twf aruthrol yn y 
niferoedd sy’n gweithio gartref ac ofnau o hyd am deithio mewn lle cyfyng gyda 
phobl eraill i gyd wedi cael effaith sy’n troi pobl oddi wrth defnyddio trenau a 
bysiau. Mae Llywodraeth Cymru’n amcangyfrif bod defnydd o gludiant cyhoeddus 
ar y cyfan wedi gostwng 95% yn nyddiau cynnar y pandemig, o gymharu â’r un 
cyfnod flwyddyn ynghynt. Roedd defnydd o drenau ym mlwyddyn lawn 2020/21 
dros dri chwarter yn is na’r flwyddyn flaenorol. 

4. Er bod pethau wedi gwella rhywfaint dros y misoedd diwethaf, araf mae hynny’n 
digwydd ac nid ydym wedi cyrraedd y lefelau blaenorol o ddefnydd. Ym mis Ebrill 
2022, adroddwyd bod siwrneiau bws yng Nghymru wedi haneru ers y lefel cyn y 
pandemig (12.1 miliwn yn y tri mis diwethaf, o gymharu â 22.6 miliwn yn nhri mis 
olaf 2019). Heb gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, 
byddai nifer o gwmnïau bws wedi mynd i’r wal. Yn yr un modd, penderfynodd 
Llywodraeth Cymru gymryd perchnogaeth gyhoeddus o wasanaethau trên, gyda 
Thrafnidiaeth Cymru’n gweithredu fel ‘gweithredwr pan fetho popeth arall’. 

5. Mae’r gostyngiad yn nifer y cwsmeriaid yn bryder dyblyg i fysiau, oherwydd ar ôl 
hwb dros dro yn dilyn cyflwyno tocynnau bws consesiynol yn 2002, fe 
ddechreuodd niferoedd y teithwyr ostwng yn raddol eto dros y degawd diwethaf. 
Ar y llaw arall, roedd niferoedd y teithwyr ar drenau wedi bod yn cynyddu yn y 
rhan fwyaf o ardaloedd Cymru. 

6. Mae cael pobl yn ôl ar gludiant cyhoeddus ac yn gwneud y defnydd gorau o’r 
capasiti sydd ar gael ar wasanaethau bysiau a threnau’n allweddol o ran 
ymdrechion i leihau’r allyriadau carbon sydd ynghlwm â chludiant, a chael 
gwared â nhw’n llwyr yn y pen draw. Hefyd, mae manteision cymdeithasol pwysig 
i gynnal system cludiant cyhoeddus effeithlon, o safon. Mae tua chwarter 
aelwydydd Cymru heb gar, yn cynnwys nifer ar incwm isel, ac mae llawer o bobl 
hŷn yn dibynnu’n helaeth ar gludiant cyhoeddus. Byddai eu hansawdd bywyd yn 
dioddef pe caniateir i’r gwasanaethau hyn barhau i gael eu defnyddio lai a llai. 

7. Am y rhesymau hyn, mae adfer niferoedd y teithwyr ar fysiau a threnau fel canran 
o deithio yn ei gyfanrwydd yn hanfodol bwysig o ran ‘ailadeiladu’n gryfach’. Mae 
blaenoriaethau yn hyn o beth ar gyfer bysiau a threnau, gan gynnwys rhai sy’n 
berthnasol i’r ddau, i’w gweld yn y tabl isod. O ran y camau, mae modd datblygu 
rhai o’r rhain yn y tymor byr (e.e. ymgyrch cyhoeddusrwydd) lle mae eraill angen 
ymrwymiadau cyllid hirdymor sy’n cyfleu bwriad clir i’r cyhoedd sy’n teithio (e.e. 
cynllunio i fuddsoddi a buddsoddi’n barhaus yn y rhwydweithiau priffyrdd a 
ffyrdd).  
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Bysiau Trenau 

Ymgyrch cyhoeddusrwydd i annog pobl i ddychwelyd i deithio ar gludiant 
cyhoeddus yn gyffredinol, gan bwysleisio’r manteision diogelwch, 
amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol. 

Mesurau cymell byrdymor i annog defnydd o fysiau a threnau, fel cynigion am 
docynnau rhatach – blaenoriaethu newid dull teithio (e.e. targedu rhai sy’n 
gweithio i’r gwaith) yn hytrach na chreu tripiau ychwanegol (e.e. drwy 
dwristiaeth neu hamdden) 

Trafod gyda gweithredwyr, undebau a swyddogion cludiant awdurdodau lleol i 
ddefnyddio eu profiad a’u hawgrymiadau nhw o’r rheng flaen am gamau posib’. 

Cynigion tocynnau sy’n cydnabod effaith mwy o weithio gartref – e.e. prisiau is 
ar gyfer tocynnau lluosog / tymor sy’n gallu cael eu defnyddio dros gyfnod 
estynedig (yn hytrach na chynigion mwy cyfyngedig ar sail patrymau teithio 
wythnosol, misol a blynyddol) 

Eglurder ynglŷn â blaenoriaethau cludiant: Cefnogi cerbydau trydan ac 
isadeiledd gwefru cerbydau trydan yn hytrach na hyrwyddo teithio llesol a 
chludiant cyhoeddus? 

Ystyried bod cynlluniau sgrapio ceir, yn hytrach, yn cynnig cyfnod o gludiant 
cyhoeddus am ddim neu â chymhorthdal hael (gweler e.e. West Midlands 
offers £3,000 'mobility credits' to scrap old cars - The Transport Network 
(transport-network.co.uk) 

Integreiddio’n well rhwng gwasanaethau bysiau a threnau, lle bo modd, gyda 
threfniadau un tocyn ar gyfer sawl taith sy’n hawdd eu deall ac amserlennu 
integredig, yn ogystal â chysylltiadau â llwybrau teithio llesol 

Buddsoddi yn y fflyd/cerbydau i alluogi gwelliannau i ansawdd, dibynadwyedd, 
diogelwch a pherfformiad amgylcheddol oes gyfan y gwasanaethau  

Parhau i ddatblygu cludiant sy’n 
ymateb i alw, gan gynnig cludiant 
cyhoeddus hyblyg wedi’i addasu ar 
gyfer anghenion unigol 

Ystyried ymestyn prisiau consesiynol i 
fwy o siwrneiau trên nag sydd wedi’u 
cynnwys ar hyn o bryd 

Defnyddio mwy ar fesurau 
blaenoriaethu bysiau (gan gynnwys 
ystyried codi tâl tagfeydd / tâl ar 
ddefnyddwyr ffyrdd) mewn ardaloedd 
trefol i leihau tagfeydd a gwella 
effeithlonrwydd rhwydweithiau bysiau 

Buddsoddi yn y rhwydwaith 
rheilffyrdd, gan gynnwys trydaneiddio  

Datblygu deddfwriaeth arfaethedig ar 
fysiau, wedi’i llunio gydag adborth o 
ymgynghoriadau 

Parhau i lobïo ynglŷn â swm 
canlyniadol yn sgil HS2 i alluogi 
buddsoddi’n ychwanegol yng 
Nghymru 
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Camau sydd eu hangen i gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru am newid i’r 
dulliau teithio yma a newid ymddygiad 
 

8. Mae Strategaeth Gludiant Llywodraeth Cymru, Llwybr Newydd, yn cynnwys 
targed i gynyddu cyfran y siwrneiau sy’n cael eu gwneud ar gludiant cyhoeddus a 
thrwy deithio llesol o 32% i 45% erbyn 2040. Mae buddsoddiadau sylweddol yn 
cael eu gwneud mewn teithio llesol (yn cynyddu o £5m i £75m yn ystod cyfnod 
presennol Llywodraeth Cymru mewn grym) a bydd mwy o gerdded a beicio yn 
amlwg yn bwysig iawn i ddisodli’r car, yn enwedig ar gyfer teithiau byrrach. 

9. I’r rhai sy’n methu fforddio car (heb sôn am gar trydan) neu sy’n methu cerdded 
neu feicio yn bell o gwbl, y bws (neu’r tacsi) fydd yn parhau i fod yn brif ddewis ar 
gyfer teithiau lleol. Mae bysiau’n parhau i gario llawer mwy o deithwyr y flwyddyn 
na threnau. Mae trenau yn cynnig dewis arall ar gyfer rhai teithiau cymharol fyr yn 
y lleoedd hynny sy’n ddigon ffodus i fod wrth reilffyrdd a gorsafoedd. Yn 
gyffredinol, er hynny, mae trenau’n cynnig opsiwn cludiant cyhoeddus ar gyfer 
teithiau pellach, ynghyd â rhai llwybrau bysiau strategol fel y rhai mae 
TrawsCymru yn eu darparu. 

10. Heb gyfrif cynnydd cyn Covid mewn defnydd o drenau, nid yw ymdrechion dros 
sawl blwyddyn i annog mwy o bobl i newid eu ffordd o deithio o geir i gludiant 
cyhoeddus wedi llwyddo i greu newid sylweddol. Mae rhwng 75% ac 80% o rai 
sy’n teithio i’r gwaith yng Nghymru’n parhau i ddefnyddio car fel eu dull arferol o 
deithio – canran uwch na Lloegr a’r Alban. Erbyn Gorffennaf 2020, roedd traffig 
ceir yng Nghymru wedi cyrraedd 80% o lefelau cyn y cyfnod clo, ond dim ond 
30% o’r lefelau blaenorol yr oedd defnydd o gludiant cyhoeddus wedi’i gyrraedd. 

11. Yn amlwg, bydd sicrhau newid mawr i ddulliau teithio’n her enfawr a bydd angen 
newid sylweddol i hen arferion ac agweddau cymdeithasol. Am flynyddoedd, mae 
hysbysebwyr (ac arianwyr) wedi annog (a galluogi) pobl i gael ceir ‘gwell, mwy’. 
Mae’r car mae rhywun yn ei yrru’n parhau i fod yn symbol o statws ym marn nifer.  

12. Bydd angen rhoi ystyriaeth ofalus i lawer o’r camau a awgrymir yn y tabl uchod 
ac, yn wir, mae’r rhan fwyaf ohonynt i’w gweld yn rhywle yn Llwybr Newydd. 
Gallai mwy o gydnabyddiaeth i’r argyfwng newid hinsawdd helpu i’w datblygu. 
Mae mwy o bobl (yn enwedig pobl iau) yn cydnabod y cyfrifoldeb personol i 
weithredu er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Bydd newid agweddau fel 
mai teithio ar gludiant cyhoeddus yw’r ‘peth i’w wneud’, er hynny, angen 
buddsoddiadau mawr, tebyg mewn negeseuon cyhoeddus. Bydd cyfleu’r neges 
gywir – pwysleisio’r pwysigrwydd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol – yn ganolog i 
hyn. Bydd yn bwysig osgoi pregethu, ond mae angen egluro’r dewisiadau a’u 
goblygiadau’n glir. 

13. Yn hyn o beth, gallai camau i wella isadeiledd gwefru cerbydau trydan yng 
Nghymru, yn syml, arwain at bobl (sy’n gallu ei fforddio, i ddechrau, ac yna wrth i 
geir disel a phetrol gael eu dwyn i ben) yn newid o geir ag injan tanio mewnol i 
gerbydau trydan. Er y bydd hynny’n helpu i leihau allyriadau o beipen fwg ceir, 
bydd yr effaith yn ei chyfanrwydd yn dibynnu i ba raddau mae’r trydan sy’n 
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9 Mai 2022 

gwefru’r cerbydau trydan yn dod o ffynonellau gwyrdd. Ar ben hynny, ni fydd 
newid yn syth o gar ag injan tanio mewnol i gerbyd trydan yn gwneud dim i leihau 
tagfeydd – un o’r prif ffactorau sy’n arafu siwrneiau bysiau, yn creu costau i 
weithredwyr ac sy’n rhwystro ymdrechion i ddenu mwy i deithio ar fysiau.  

14. Efallai mai cynllun ‘sgrapio car am gredydau cludiant cyhoeddus’ yw’r hwb sydd 
ei angen i annog pobl i ailfeddwl a newid. Er hynny, byddai sicrhau bod mesurau 
‘diwedd oes’ da wedi’u hystyried ac ar waith ar gyfer ceir sy’n cael eu cyfnewid 
dan gynllun felly yn bwysig.  Mae ambell ‘hwb’ arall sy’n cael eu cyflwyno yn 
cynnwys ardoll am barcio yn y gweithle, fel sy’n digwydd yn Nottingham 
(Workplace Parking Levy - Nottingham City Council). Yno, y cyflogwyr sy’n 
gyfrifol am dalu’r tâl, ond gallant ddewis adennill cyfanswm neu gyfran o’r gost 
gan eu gweithwyr. 

15. Mae’n galonogol bod Llwybr Newydd yn ymrwymo i: “ddatblygu amrediad o 
brosiectau newid ymddygiad i annog pobl i wneud dewisiadau teithio doethach, i 
leihau tagfeydd a chynyddu’r defnydd o ddulliau teithio cynaliadwy”. Ynghyd â 
cheisio ehangu gwasanaethau cludiant cyhoeddus a gwella profiadau i 
gwsmeriaid teithiau felly, mae’r strategaeth hefyd yn ymrwymo i annog mwy i 
rannu ceir. Byddai hynny’n lleihau nifer y cerbydau sy’n cario un yn unig, a 
fyddai’n lleihau tagfeydd. 

16. Mae codi tâl ar ddefnyddwyr ffyrdd hefyd yn cael ei grybwyll. Er bod hyn bob 
amser yn ddadleuol, mae’n ffordd o annog pobl i beidio â theithio heb angen ac 
annog defnyddio cludiant cyhoeddus i arbed arian. 

17. Ar y cyfan, mae cyfuniad o gamau y gellid eu cymryd sy’n cynnwys cyfuniad o 
anogaeth a chosbau. Byddai rhai’n annog newid a byddai eraill yn ‘cosbi’ y rhai 
sy’n dewis parhau i yrru eu car. Yn y pen draw, dewisiadau gwleidyddol yw’r 
mesurau a gwaith llywodraeth a gwleidyddion etholedig ar bob lefel fydd gwneud 
y penderfyniadau anodd yma. Bydd angen iddynt fonitro’n ofalus i weld beth sy’n 
gweithio, beth sydd ddim, ac asesu a yw’r newid yn ddigon cyflym i gyfrannu at 
dargedau lleihau allyriadau cludiant. Gall rhannu arferion da a dysgu gan 
ardaloedd eraill fod yn bwysig yn hyn o beth. Fodd bynnag, nid oes modd 
trosglwyddo mesurau o le i le bob tro a bydd datrysiadau mewn ardaloedd trefol, 
er enghraifft, yn debygol o fod yn hollol wahanol i’r hyn sydd ei angen mewn 
ardaloedd gwledig. 
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Safbwyntiau am gynigion i ddiwygio cludiant bysiau a threnau – yn cynnwys 
cynlluniau rheilffordd Llywodraeth y DU a Phapur Gwyn ar Fysiau Llywodraeth 
Cymru 
 

Papur Gwyn ar Fysiau 

18. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n cynnal ymgynghoriad ar ei Bapur Gwyn: Un 
rhwydwaith, un amserlen, un tocyn: cynllunio bysiau fel gwasanaeth cyhoeddus i 
Gymru [HTML] | LLYW.CYMRU. Mae CLlLC yn gweithio gydag awdurdodau lleol 
i ddatblygu ymateb i’r cynigion sydd yn y Papur Gwyn hwnnw a bydd angen 
gofyn am safbwyntiau’r gweinyddiaethau sydd newydd eu hethol. Fodd bynnag, 
mae modd sôn am rai penawdau o waith hyd yma, fel a ganlyn: 

• Ar y cyfan, mae cytundeb bod modd gwneud gwelliannau i’r trefniadau 
presennol a chefnogaeth i’r egwyddorion cyffredinol sydd y tu ôl i’r 
newidiadau arfaethedig, yn cynnwys y cyfraniad pwysig posib’ at fynd 
i’r afael â newid hinsawdd 

• Bydd rhai o’r camau ymarferol sydd eu hangen i weithredu’r 
egwyddorion hynny’n her i gynghorau. Mae awdurdodau lleol yn 
cyfrannu symiau sylweddol o arian o amryw ffynonellau at 
wasanaethau bysiau, ond mae’r cyfraniadau hynny’n amrywio’n fawr. 
Bydd y rhai sy’n cyfrannu’r symiau mwyaf ar hyn o bryd yn pryderu am 
yr effaith yn lleol o gronni adnoddau ynghyd ag ardaloedd eraill sydd 
wedi darparu symiau is o gyllid. Yn yr un modd, heb gyllid ychwanegol 
sylweddol, bydd cynghorau mewn ardaloedd sydd â rhwydweithiau 
masnachol cryf ar hyn o bryd yn ymwybodol y gallai masnachfreintiau 
olygu ailddosbarthu adnoddau i wella gwasanaethau mewn ardaloedd 
sydd â gwasanaeth gwael 

• Mae newid i fasnachfreintiau’n gyfan gwbl, ledled Cymru’n peri risgiau 
a byddai opsiynau eraill yn fanteisiol (e.e. y gallu i gytuno ar 
bartneriaethau gyda gweithredwyr y tu hwnt i drefniadau 
masnachfreintiau) 

• Mae angen ystyried a fydd teithio consesiynol yn y cael ei estyn i fwy o 
siwrneiau trên nag ar hyn o bryd. Os bydd masnachfreintiau’n arwain at 
well integreiddio rhwng llwybrau bysiau a threnau a bod rhai llwybrau 
bysiau’n terfynu wrth orsafoedd rheilffordd, bydd rhaid i gysylltiadau 
rhwng bysiau a threnau fod yn rhan o rai siwrneiau bob dydd. Os nad 
oes consesiwn ar ran y trên o’r siwrnai, gallai llawer o deithwyr sydd ar 
hyn o bryd yn teithio gan ddefnyddio tocynnau consesiynol wynebu 
costau teithio newydd 

• Mae pryderon am y bwriad i reoli rhoi a thrin contractau bysiau’n 
ganolog. Dros amser, gallai Trafnidiaeth Cymru fod mewn sefyllfa i 
gynorthwyo â sawl elfen ynghlwm â’r contractau, ond gan awdurdodau 
lleol mae’r wybodaeth a’r profiad ar hyn o bryd.  Mae meithrin gallu o 
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fewn Trafnidiaeth Cymru yn debygol o gael ei wneud, o leiaf yn 
rhannol, drwy recriwtio staff gwybodus a medrus o lywodraeth leol. O 
ystyried bod y staff hynny’n cyflawni nifer o rolau’n cefnogi 
gwasanaethau eraill (e.e. cludiant o’r cartref i’r ysgol), bydd yn cael 
effaith ar allu cynghorau i gyflawni eu dyletswyddau statudol mewn 
sawl maes. Gallai’r arbedion maint posib’ o gyflawni swyddogaethau’n 
ganolog, felly, gostio mewn rhan arall o’r system gyfan. 

• Os bydd busnesau bach a chanolig yn methu ag ennill 
masnachfreintiau wrth gystadlu yn erbyn cwmnïau mwy, mae’n debygol 
o beryglu eu dyfodol a chreu amrywiaeth o ganlyniadau difwriad yn 
lleol. Ar ben hynny, bydd llai o fusnesau bach a chanolig yn lleihau’r 
gystadleuaeth yn y farchnad a allai arwain at gyflogau a phrisiau uwch, 
mewn sefyllfa fonopoli, i bob pwrpas. Os bydd busnesau bach a 
chanolig yn ceisio parhau i weithredu ar ôl methu ag ennill 
masnachfreintiau, maent yn debygol o gynyddu eu costau ar gyfer 
cludiant o’r cartref i’r ysgol, gan ychwanegu at y pwysau costau mae 
cynghorau eisoes yn ei wynebu 

• Mae risgiau sylweddol yn y cyfnod rhwng rŵan a phan ddaw 
masnachfreintiau i rym. Gallai gweithredwyr benderfynu nad ydynt 
eisiau bod ynghlwm â masnachfreintiau. Gallai rhai mwy symud eu 
fflyd i rannau eraill o’r DU neu benderfynu peidio â buddsoddi yn eu 
fflyd nes maent yn gwybod i bwy mae’r masnachfreintiau wedi’u 
dyfarnu, a fyddai’n achosi oedi ar fuddsoddi hanfodol mewn cerbydau 
carbon isel a di-garbon. Gallai eraill benderfynu torri ar wasanaethau 
cyn masnachfreintiau, gan ganolbwyntio ar y llwybrau mwyaf 
masnachol yn unig i ategu eu henw yn yr ardaloedd hynny 

• O ran y cynigion i hwyluso sefydlu gwasanaethau bysiau sy’n eiddo 
i/cael eu gweithredu gan gynghorau, byddai angen amser, arbenigedd 
a buddsoddiad sylweddol i wneud hynny. Heb ystyried a oes gan ALlau 
yr adnoddau ariannol a’r staff i wneud buddsoddiadau o’r fath yn y lle 
cyntaf, ni fyddai unrhyw ALl eisiau’r risg enfawr o fuddsoddi ac yna 
methu ag ennill masnachfraint. Byddai cyfraith gystadleuaeth a 
materion cymorth gwladol hefyd yn ystyriaethau pwysig 

• Mae risg, er hynny, y gallai creu pwerau ‘gweithredwr pan fetho popeth 
arall’ fod yn broffwydoliaeth sy’n ei gwireddu ei hun, os nad oes 
capasiti masnachol i gyflawni manteision posib’ masnachfreintio.   
 

Cynlluniau Diwygio Gwasanaethau Rheilffyrdd Llywodraeth y DU 

19. Mae’r rhwydwaith rheilffyrdd yn cysylltu Cymru â phrif ddinasoedd Prydain, er 
enghraifft, cysylltiadau trawsffiniol pwysig o Ogledd Ddwyrain Cymru i Ogledd 
Orllewin Lloegr, o Ganolbarth Cymru i’r Gororau a Chanolbarth Lloegr, a De 
Cymru i Fryste a Llundain. 
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20. Ar hyn o bryd, mae gan Lywodraeth Cymru swyddogaethau statudol ar gyfer 
contract gwasanaethau rheilffordd Cymru a'r Gororau yn unig. Mae 
gwasanaethau gan dair masnachfraint Llywodraeth y DU wedi gweithredu yng 
Nghymru y tu hwnt i’w rheolaeth. Mae Llywodraeth Cymru wedi galw am fwy o 
bwerau wrth benderfynu ar wasanaethau rheilffyrdd a rheoli a datblygu isadeiledd 
rheilffyrdd gyda setliad ariannol teg. Mae hefyd wedi galw am drefniadau sy’n 
cydnabod amrywiaeth datganoli yn y DU gan gynnal rhwydwaith cyffredinol sydd 
o fudd i bob rhan o Brydain. 

21. Roedd Plan for Rail Williams-Shapps yn nodi cynllun Llywodraeth y DU i 
ddychwelyd rheolaeth am reilffyrdd y DU i gyd i un awdurdod. Yn ôl y 
Llywodraeth, dyma fydd y newid mwyaf i’r rheilffyrdd ers 25 mlynedd, wrth i gorff 
newydd gael ei greu – Great British Railways (GBR). Bydd yr isadeiledd yn eiddo 
i GBR, bydd yn casglu refeniw’r tocynnau, yn cynnal ac yn cynllunio’r rhwydwaith 
ac yn pennu’r rhan fwyaf o brisiau ac amserlenni. Dan y Plan for Rail, bydd 
masnachfreintiau teithwyr yn cael eu disodli gan gonsesiynau (‘contractau 
gwasanaethau teithwyr’) ac mae disgwyl i’r rheiny gynnwys taliadau anogaeth i 
weithredwyr i gynyddu niferoedd teithwyr.  

22. Bydd y llywodraethau datganoledig yn parhau i arfer y pwerau sydd ganddynt 
mewn perthynas â rheilffyrdd, gan hefyd gefnogi un rhwydwaith drwy Brydain. 
Fodd bynnag, nid yw’r cynllun yn rhoi unrhyw bwerau newydd nac ychwanegol i 
Lywodraeth Cymru nac yn mynd i’r afael ag ariannu teg (a’r pryderon bod 
buddsoddiadau mewn rheilffyrdd yng Nghymru wedi bod yn isel o gymharu â 
maint y rhwydwaith ac, yn wahanol i’r Alban, heb unrhyw symiau canlyniadol o 
wariant ar HS2). 

23. Mae’r cynllun yn dod â masnachfraint rheilffyrdd i ben (h.y. lle mae gweithredwyr 
preifat yn gwneud cynigion ac yna’n talu i redeg pecynnau o wasanaethau, yn 
ddibynnol ar amodau contract wedi’u gosod gan y Llywodraeth). Mae’n disodli 
hynny â chonsesiynau (lle, ar ôl cystadleuaeth, mae’r llywodraeth yn talu i 
gwmnïau preifat weithredu rhan o’r rhwydwaith dan gontract rheoli ond yn 
ysgwyddo’r risg fasnachol ei hun). Difyr yw bod nifer o’r dadleuon mae 
Llywodraeth y DU yn eu defnyddio i gyfiawnhau’r newid yn debyg i’r rhai sy’n cael 
eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ei chynigion i gyflwyno 
masnachfraint bysiau yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys trefniadau tocynnau 
symlach; manteision arbedion maint; brandio unedig; a chynllunio canolog, mwy 
effeithlon ar gyfer y rhwydwaith. Mae defnydd o’r un eirfa hyd yn oed, fel yr un 
‘grŵp llywio’. Er bod sôn am frand a hunaniaeth newydd, unol, bydd ‘is-
hunaniaethau cenedlaethol a rhanbarthol’. 

24. Bydd Contractau National Rail newydd yn gweithredu am ddwy flynedd fel ‘pont’ 
i’r trefniadau newydd. Mae’r rhain yn dilyn contractau brys a gyflwynwyd i redeg 
gwasanaethau rheilffordd oherwydd gostyngiad mewn teithio o ganlyniad i Covid-
19.   

25. I Gymru, mae Llywodraeth y DU yn honni y bydd gwell cydweithredu, gwell 
gwasanaethau, cysondeb a chydlyniant ar draws y DU gyfan.  
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26. Deellir y bydd y cynllun angen deddfwriaeth sylfaenol ac felly bydd yn cymryd 
amser i fynd drwy Senedd y DU.  

27. Mae eto angen gwneud gwaith i ystyried beth fydd goblygiadau llawn y 
newidiadau. Er hynny, mae hi werth nodi, i awdurdodau lleol Cymru, fod 
cysylltiad pwysig rhwng rhedeg a gweithredu’r rheilffyrdd a’u gwaith nhw o reoli’r 
rhwydwaith priffyrdd (e.e. croesfannau rheilffordd a phontydd) a thir ger 
rheilffyrdd sy’n eiddo i gynghorau. Mae buddsoddiadau ynghlwm â rheilffyrdd 
bellach yn cael eu hariannu yn rhan o ‘fargeinion’ economaidd gan Lywodraeth y 
DU ac, o bosib’, drwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin a Chronfa Codi’r Gwastad. 
Gallai rhagor o gyllid gael ei ddarparu yn gysylltiedig â’r Adolygiad o Gysylltedd yr 
Undeb. Gallai cefnogi isadeiledd, i gynorthwyo a gwella’r rhwydwaith rheilffyrdd, 
gynnwys terfynellau nwyddau, gorsafoedd rheilffyrdd, cysylltiadau teithio llesol. 

28. Mae’n rhaid ystyried y Plan for Rail felly fel rhan o ymgyrch ehangach 
Llywodraeth y DU ar gyfer Cysylltedd yr Undeb a buddsoddi trawsffiniol, wedi’i 
alluogi drwy Ddeddf y Farchnad Fewnol. O ystyried y mesurau i wella integreiddio 
rhwng bysiau a threnau yn rhan o Bapur Gwyn ar Fysiau Llywodraeth Cymru, 
bydd yn allweddol bod y Plan for Rail yn gweithio i ategu hynny. Bydd angen 
ffurfio cysylltiadau cryf rhwng GBR a’r holl gyrff sy’n gweithio ar wella 
gwasanaethau bysiau yng Nghymru, o Lywodraeth Cymru i Drafnidiaeth Cymru, i 
awdurdodau lleol a’r cwmnïau bysiau eu hunain. 

 

 

 
 

 

 
 

           Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: 
   
Tim Peppin 
tim.peppin@wlga.gov.uk  
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Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith / Climate Change, Environment 
and Infrastructure Committee 
Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru / Bus and rail transport in Wales 
BRT11 
Ymateb gan Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarth Prifddinas Caerdydd / Evidence from 
Cardiff Capital Region Transport Authority (CCRTA) 
 
CLIMATE CHANGE, ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE COMMITTEE. 
BUS & RAIL TRANSPORT IN WALES INQUIRY – 13th JULY 2022. 
 
EVIDENCE OF ROGER WATERS ON BEHALF OF CARDIFF CAPITAL REGION 
TRANSPORT AUTHORITY (CCRTA). 
5th JULY 2022 
 

 

 

1. The following evidence should be read as an officer response to the request for 
evidence which at the time of submission has not been endorsed by the CCRTA 
member board. Officers have contributed to the work of the WLGA and 
therefore support and endorse the evidence that the WLGA has submitted. 
Rather than repeat these points, emphasis is provided related to issues that are 
of more concern or specific to the CCRTA. 
 

2. This evidence focuses on 2 areas of inquiry for the Committee; 

• White Paper/ Franchising 

• Highways Maintenance Funding. 

 

White Paper / Franchising 
 

3. The CCRTA region contains approximately half the population of Wales, its 
residents undertake approximately half the concessionary travel in Wales and 
around half the bus kilometres in Wales occur in the CCR. 
 

4. Car ownership is low; up to a third of households in some LAs do not have 
access to a private car. Yet over 80% of commuters use a private car for their 
journey to and from work. 

 
5. Pre-pandemic, a very high proportion of bus services operated on a commercial 

basis – circa 90% in urban areas throughout the working day. 
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6. The CCRTA is therefore concerned regarding the impact on service standards 
and would assert that pre-covid service coverage should be the minimum 
requirement for future services across CCR under a franchised regime. 

 
7. Additional investment will be required to tackle climate change which enhances 

public transport and increases sustainable mode share.  
 
Namely; 

a. establish a planned and integrated network with rail and other modes 
 

b. integrate ticketing and introduce attractive fare structures to encourage 
patronage 

 
c. consideration of extending concessions to rail for integrated services 

 
d. ensuring fare structures do not penalise communities that are off the rail 

network and rely on bus and rail for key journeys (risk of communities 
withering in the vine) 

 
e. improve the quality of infrastructure and information 

 
f. improve bus priority so that bus journey times are faster and more 

reliable. 
  

8. South Wales Metro – circa £750M investment in conjunction with Cardiff Capital 
Region City Deal, UK Government, Welsh Government and EU funding. The 
First Phase of the south Wales Metro is progressing (electrification of the Core 
Valley Lines and the introduction of Tram/Trains), but Metro was launched as 
a £4Bn concept. It will not be a “Metro” without further significant investment. 
More investment is required to develop and deliver future phases. 
 

9. A focus on mode shift across the CCRTA will provide Welsh Government with 
the best opportunity to meet its Climate Change targets for transport. 

 

Highway Maintenance Funding 
 

10. Local Councils are the Highway Authorities responsible for maintaining the 
highway network with the exception of Trunk Roads and Motorways which are 
the responsibility of Welsh Government. 
 

11. Alarm survey; ALARM-survey-2022-FINAL.pdf (asphaltuk.org) – shows 
backlog cost up by 23%, catch-up would take 9 years and cost £12.64Bn (UK). 
Under-investment = structural decline. 

 
12. In Wales the County Surveyors Society (Wales) has also undertaken work to 

review highway maintenance (CSSW State of Highway Maintenance Funding, 
June 2022 - Appendix A attached). 
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13. Wales has benefitted from the Welsh Government Local Government 
Borrowing Initiative (LGBI) approximately 10 years ago which injected 
additional funding into highway maintenance. This initiative encouraged LAs to 
transition from a reactive approach to maintenance – filling pot holes, towards 
an asset management approach with a more pro-active strategy of 
maintenance intervention before pot holes develop. 
 
 

14. This initiative endured for around 3 years before terminating. More recently, for 
each of the last 3 years, local authorities have benefitted from a Road 
Refurbishment Grant of circa £20m/yr across Wales – distributed to individual 
LAs with the quantum per LA being determined by a formulaic approach. 
 

15. Other pertinent funding has come following Storm Dennis in February 2020; the 
Welsh Government Resilient Roads Grant has enabled LAs to bid for funding 
to make roads more resilient during extreme weather events, recognising the 
adverse impact weather has on the road network and anticipating continued 
worsening as a result of climate change. The scheme has a particular focus on 
ensuring public transport routes are more resilient. 

 
16. These sources of additional funding (above and beyond what LAs already 

commit from their own resources) have been most welcomed and have enabled 
some targeted local improvements to resilience. 

 

However it is important to be clear about the current outlook and evolving funding 
position; 

17. The highway network is the highest value asset held by each individual council 
(e.g. the Gross Replacement value in RCTCBC is £3.4Bn). 
 

18. The quality of the network is often perceived and judged by the condition of its 
carriageway surfacing and LAs have tended to focus on this as the primary 
asset for investment for external and internal funding. Consequently 
carriageway condition has held up better than some of the buried assets. 

 
19. The network is comprised of many other major asset classes; 

a. Carriageways 
b. Footways 
c. Structures (Bridges, Retaining Structures, Large Culverts) 
d. Highway Drainage 
e. Safety Barriers 
f. Street Lighting and Traffic Signs & Signals 

  
20. The focus on “pot holes” can be to the detriment of other key asset classes. 

They are often the subject of media interest, politicians’ inboxes will be 
dominated by residents’ concerns about pot holes, they are a clear and obvious 
sign of the level of investment in the highway network. 
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21. Assets such as Structures and Highway Drainage tend to be out of sight and 
out of mind until there is a failure and roads, bridges, etc., have to be closed for 
costly and disruptive emergency repairs. 
 

22. Whilst the backlog position on carriageways is relatively easy to calculate, the 
position on structures and highway drainage is less clear. More work is needed 
to fully understand the scale of the problem but it is asserted that there is a 
general underfunding of maintenance/replacement of these assets which have 
a finite lifespan. 

 
23. Active Travel predominantly takes place on the highway network or on 

dedicated routes that are maintained from the general highways maintenance 
budget. 

 
24. Bus services and home to school transport are reliant on a resilient local 

highways network. Bus infrastructure (bus shelters, bus stops, bus stations, bus 
priority) is also predominantly maintained by councils from their general 
highways maintenance budget or competes with highway maintenance within 
the same broad maintenance funding pot. 
 

Funding Position; 

 
25. Ten plus years of austerity. 

 
26. A Roads Review was established by Welsh Government in 2021. This 

effectively suspended funding support for emerging new road building projects 
to enable a review and to provide the opportunity to redirect that funding 
towards more sustainable options to address the Climate Change emergency, 
including managing and maintaining our current highways assets more 
effectively. 

 
27. Roads Refurbishment Grant – ended in 2021/22 and has not been replaced. 

 
28. Resilient Roads Grant has been amalgamated into Local Transport Fund Grant 

and seemingly reduced (e.g. RCT secured approximately £6m in the first 2 
years but only £0.4m this year against a bid of £2.4m). 

 
29. Active Travel – increased Welsh Government capital funding for new 

infrastructure to £75m in 2022/23. 
 

The Challenge; 

30. Growth in Active Travel Infrastructure is diluting the impact of existing highways 
maintenance budgets. 
 

31. Grants that support effective highways maintenance have been terminated, 
deferred or reduced. 
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32. The buried assets are largely operating well beyond their design life and are 
deteriorating. 

 
33. Climate change is accelerating the degradation of all highways assets. 

  
34. Rampant cost escalation of materials, labour, fuel, energy together with general 

inflation will reduce the amount of work that can be commissioned from existing 
budgets. 
 

35. All of society is reliant on a well maintained highways network. 
 

Roger Waters 5 July 2022. 
Director of Frontline Services, Rhondda Cynon Taf County Borough Council 
Chair of the CCRTA Officer Group. 
 

 

 

Appendix A 
 

CSSW – State of Highway Maintenance Funding, June 2022 

1. The Universal Public Asset 
 

Every public service relies in some way on the existence of a safe and fit for purpose 

highway network.  The 33,000km of roads and associated footways, structures, 

lighting, signs etc., managed by local authorities in Wales range from busy major roads 

to remote rural lanes.  They enable trips to schools, hospitals, shops, to see doctors, 

friends and family to be taken.    It is assumed that regardless of whether trips are 

taken by foot, on a bicycle, by bus or coach, or in a car, the roads, footways, bridges, 

lights, signs etc will be safe and available to use.   

2. The Invisible Asset/Liability  
Some aspects of highway condition are evident to users, pot holes in roads and trips 

in footways.   Users will and do observe when these are present and may notify the 

council of the need for repair.  The majority of highway assets are not visible.  The 

structure of roads and footways are unseen as are bridges and many walls.  These 

items of infrastructure have been constructed over many decades.  Many of them, 

either wholly or in part, are reaching an age and state of deterioration where 

replacement or refurbishment is required.   
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3. Substantial and Growing Backlog# of Deferred Maintenance 
Historical underinvestment in road maintenance has led to a very substantial backlog 

of repair and replacement totalling £ 2,043 million made up of: 

 £1,042m; Roads (carriageways) 

 £222m; footways  

 £719m; structures (bridges, culverts walls etc) 

 £76m; street lighting 

#The backlog is the cost of returning assets in a deteriorated condition to a good 

condition.   

 
4. Huge Quantities in Need of Maintenance Works  
The works required to remove backlog are: 

 Resurfacing of 14,300km roads 

 Replacement or resurfacing of 5,400km of footways  

 Refurbishment of 3,444 structures (bridges, culverts, walls, etc) 
 Replacement of 67,000 street lighting columns 

 
5. Ongoing Repair of Tens of Thousands of Defects Required 
The dilapidated state of the network means that very large number of reactive repairs 

are required to ensure the roads are safe for use.  During the last year 73,000 

carriageway and 51,000 footway defects were repaired.  Approximately 51,000 street 

lighting faults were repaired.  In addition, repairs were carried out to bridges, walls, 

signs, traffic signals, bollards and other assets.   

6. Investment Level are not Sufficient to Prevent Deterioration 
Asset Group Steady State  Ave. Annual 

funding, (last 5yrs) 
% Of steady state 

Carriageways £76m pa £67m 77% 

Footways £11m pa 

Structures (incl. 

bridges) 

£55m pa £21m pa 38% 

Street Lighting £14m pa £11m pa 79% 

Total £143m £99m 63% 
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Investment levels over the last 5 years have been £99mpa.  This included 

approximately £20m pa. provided by Welsh Government in the form of the Highways 

Refurbishment Grant for 3 of those years.   This equates to 63% of the estimated 

annual investment required to keep the asset in its current state.  Grant monies 

enabled deterioration to be abated for carriageways.  Without grant funding the asset 

will return to the deteriorating state that all other asset group remain in. 

 
7. Road Refurbishment Grant Funding [Enabled Deterioration to be Abated] 
The Roads Refurbishment Grant provided approximately £20m pa nationally for 3 

years.  The grant funding provided a welcome opportunity to slow the rate at which the 

asset has been deteriorating.  It ended in 2021/22 and has not been replaced.  Current 

funding levels are insufficient to prevent a reversion to a deteriorating state of all asset 

groups. 

8. Cost increases will Exacerbate Funding Pressures  
Rampant cost escalation of materials, labour, fuel, energy together with general 

inflation will reduce the amount of work that can be commissioned from existing 

budgets. Increases more than 20% have been reported this year.  Hyperinflation is 

however expected to continue and will exacerbate the problems outlined above  

9. Resilience of the Network 
Storm events in recent years, such as storm Dennis in 2020, have highlighted how 

vulnerable the network is to the effect of extreme weather events.  More frequent 

storms with high impact are predicted into the future.   In years when harsh winter 

conditions occur significant increases of pavement repairs are required as water gets 

into the pavement and the action of freeze and thaw breaks up the surface.   The 

network is susceptible to impact from extreme weather and future events will continue 

to cause significant problems unless greater resilience can be created.    Planned 

maintenance and more rigorous routine maintenance of drainage assets are essential 

if the effects of weather events are to be mitigated. Welsh Government introduced the 

Resilient Rods grant following Storm Dennis to address the resilience of the network 

to storm events, focussing on routes serving public transport that have traditionally 

been susceptible to local flooding during storms. This funding has enabled some 

councils to begin to address some major deficiencies in their highway drainage 
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networks. Unfortunately, this grant has been subsumed into the Local Transport Fund 

Grant and reduced in the current financial year. 

 
10. Ongoing Deterioration Predicted 

Roads (carriageways) 
Without the government grant funding 

investment levels have been 

approximately £52m pa.  This is below 

the steady state level of £76m pa and 

the asset overall will be in a state of 

deterioration.  Roads will progressively 

deteriorate, creating an increased backlog of roads in need of resurfacing and 

increasing quantities of pot holes and other defects. 

Similar patterns of deterioration will occur within the other asset groups where funding 

levels are a fraction of that required to prevent them from deteriorating.  Current 

funding levels of all highway asset group are insufficient to prevent ongoing 

deterioration (increasing backlog). 

 
11. Huge Future liability Created 
A continuance of current funding levels 

(assuming no grant funding or similar 

government funding) will result in the 

roads (carriageways) backlog 

increasing such that by the end of 10 

years a further £400m of funding would 

be required to remove the backlog.   

Similar increases will occur in all the other asset groups.  The assets in need of 

refurbishment and replacement will increase in number and extent of work required.  

They will need replacement.  As such, a massive funding liability will be created that 

a future generation will have to pay for. 

 
12. Improvement in Condition will Require Increased Funding Levels 
The funding levels provided recently are insufficient to maintain the asset in 

approximately its current state nationally.  Some authorities have invested significantly 

more than steady state levels and been able to improve the condition of some assets 
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for a short period, whereas others have continually been managing a deteriorating 

condition.    At a national level a significant increase in funding, above those of the last 

5 years, would be required if condition is to be improved.  If grant funding is not 

continued an accelerated level of deterioration can be expected.  Very significantly 

increased funding is required to allow authorities to prevent an increase in backlog, 

associated increase in repair need and the resultant future liability.  

 
Summary/Key Points  
1. Highways that are safe and fit for purpose are a prerequisite of every public service. 

2. Many highway assets (wholly or in part) are reaching an age and state of 

deterioration where replacement or refurbishment is required.  For most assets 

deterioration is not visible. 

3. Historical underinvestment in road maintenance has led to a very substantial 

backlog of repair and replacement totalling £ 2,043 million 

4. The backlog is made up of huge amounts of roads, footways, structures (bridges, 

walls etc), lighting and other highway assets that need refurbishment or 

replacement. 

5. The dilapidated state of the network means that very large number of reactive 

repairs are required to keep the roads safe for use.   

6. Investment levels over the last 5 years have been £99mpa.  63% of that required 

to maintain the asset in its current condition. 

7. Current funding levels are insufficient to prevent a reversion to a deteriorating state 

of all asset groups. 

8. Rampant cost escalation of materials, labour, fuel, energy together with general 

inflation will reduce the amount of work that can be commissioned.  Hyperinflation 

is however expected to continue and will exacerbate the problems outlined above. 

9. The dilapidated state of the network has made the asset more vulnerable to the 

effects of weather and extreme storm events.  Greater resilience requires 

enhanced maintenance. 

10. Without the government grant funding the asset overall will be in an even more 

rapidstate of deterioration, roads will progressively deteriorate, creating an 

increased backlog. 

11. Over time a massive funding liability will be created that a future generation will 

have to pay for. 
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12. The funding levels provided recently are insufficient to maintain the asset in its 

current state nationally.   

13. Very significantly increased funding is required to allow authorities to prevent an 

increase in backlog, associated need for repair and to prevent creating a massive 

future liability for future generation to pay for. 
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28 Mehefin 2022 

 

Annwyl Julie a Lee,  

Cwestiynau ychwanegol yn dilyn sesiwn graffu gyda’r Gweinidog ar 15 Mehefin 2022  

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ('y Pwyllgor') ar 15 

Mehefin 2022. Yn dilyn y cyfarfod, cytunodd y Pwyllgor y dylwn ysgrifennu atoch i ofyn ichi roi sylw i 

nifer o faterion nas cyrhaeddwyd yn ystod y sesiwn graffu.                                                                                                                                      

 

Datgarboneiddio tai 

Wrth ymateb i Adroddiad Cynnydd 2020 y Pwyllgor Newid Hinsawdd: Lleihau Allyriadau yng 

Nghymru, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i gyhoeddi map ffordd i adeiladu cartrefi cymdeithasol di-

garbon newydd, ym mis Gorffennaf 2021. 

1. A allech chi roi manylion y map ffordd i’r Pwyllgor? 

Yn ystod cam cyntaf ein hymchwiliad i ddatgarboneiddio tai, gofynnwyd am farn rhanddeiliaid ar y 

cynnydd a wnaed tuag at ddatgarboneiddio cartrefi cymdeithasol presennol. Er eu bod yn croesawu'r 

Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio ('ORP'), esboniodd rhanddeiliaid fod yn rhaid i Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig, fel rhan o’r Rhaglen honno, gystadlu am gyllid. Pwysleisiwyd ganddynt yr 

angen am raglen dreigl i gefnogi datgarboneiddio ar draws y sector. 

2. A allwch egluro a yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu newid i raglen dreigl o gyllid i gefnogi 

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i gyflawni ei huchelgais ar gyfer y sector i ddatgarboneiddio 

erbyn 2033? 

Roedd yr Adroddiad Cartrefi Gwell, Cymru Well, Byd Gwell yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddod o 

hyd i ateb ariannol ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig traddodiadol nad ydynt ar hyn o 

Pwyllgor Newid Hinsawdd,  
yr Amgylchedd a Seilwaith 
— 
Climate Change, Environment,  
and Infrastructure Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddHinsawdd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddHinsawdd 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddClimate@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddClimate 
0300 200 6565 

Julie James AS, Y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Lee Waters AS, Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd 
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bryd yn cael adnoddau Safon Ansawdd Tai Cymru ('SATC') i'w galluogi i gyrraedd y targedau 

ymestynnol ar gyfer y sector tai cymdeithasol a argymhellir yn yr adroddiad.  

3. A allwch roi manylion y cyllid sydd ar gael i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig traddodiadol 

i’w cefnogi i ddatgarboneiddio eu stoc tai presennol?  

Yn eich llythyr, dyddiedig 7 Ebrill, dywedasoch wrthym y bydd y dull 'profi a dysgu' a fabwysiadwyd 

drwy'r Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yn “dechrau'r gwaith o ddatgarboneiddio cartrefi 

mewn deiliadaethau eraill erbyn 2023”. Awgrymodd rhanddeiliaid y byddai angen dwy neu dair 

blynedd o ddata o ran y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio er mwyn dysgu go iawn yn ei sgil.  

4. Pa mor hyderus ydych chi y bydd dysgu digonol o’r Rhaglen Ôl-osod erbyn 2023 i ddechrau 

datgarboneiddio cartrefi mewn deiliadaethau eraill? 

Er mai ffocws ein hymchwiliad yw datgarboneiddio’r stoc dai bresennol, mae gennym ddiddordeb 

hefyd yn y modd y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i sicrhau bod cartrefi a adeiledir heddiw yn 

cefnogi’r gwaith o gyflawni targed sero net Cymru ar gyfer 2050.  

5. A allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd, a’r 

cynlluniau y mae am eu cymryd, i sicrhau bod cartrefi newydd (ar draws y sectorau tai) yn cael eu 

hadeiladu’n ddi-garbon o ran safonau gweithredu?  

Gwahardd plastigau untro arfaethedig 

Mae'r Pwyllgor wedi ysgrifennu atoch o'r blaen ynghylch eithrio o Ddeddf Marchnad Fewnol y DU 

2020 ('UKIMA') ar gyfer plastigau untro. Yn eich ymateb, dyddiedig 31 Mai 2022, gwnaethoch 

gadarnhau bod y weithdrefn datrys anghydfod yn cael ei defnyddio gyda’r bwriad o sicrhau 

gwaharddiad a oedd yn ehangach ei gwmpas na’r un y cytunwyd arno.  

6. O ystyried bod Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban fel ei gilydd wedi mynegi siom ynghylch 

natur gyfyng yr eithriad, pa mor fodlon ydych chi fod y weithdrefn datrys anghydfod wedi bod yn 

effeithiol yn yr achos hwn? 

Rydych chi a’r Cwnsler Cyffredinol wedi ymrwymo o’r blaen i hysbysu’r pwyllgorau perthnasol/y 

Senedd am anghydfodau sy’n codi o dan y Fframweithiau Cyffredin amrywiol sy’n cyrraedd lefel 

Weinidogol. Ni dderbyniwyd unrhyw hysbysiad ffurfiol mewn perthynas â'r anghydfod.  

7. A allwch gadarnhau fod yr anghydfod wedi cyrraedd lefel Weinidogol? Os felly, pam na wnaethoch 

chi hysbysu’r Pwyllgor hwn/y Senedd?  

Hysbyswyd y Pwyllgor am y tro cyntaf am benderfyniad Llywodraeth y DU i ganiatáu’r eithriad ar 28 

Mawrth 2022. Yn eich llythyr, dyddiedig 31 Mai 2022, dywedasoch wrthym eich bod “bellach wedi 
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derbyn llythyr oddi wrth Weinidog Prentice o Lywodraeth y DU i gael y cydsyniad ffurfiol oddi wrth 

Weinidogion Cymru (fel sy’n ofynnol dan UKIMA) a fwriadaf ei roi”.  

8. A allwch egluro pam y gwnaethoch ddewis peidio â gofyn barn y Senedd ar yr eithriad cyn 

cydsynio i wneud Rheoliadau Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 (Eithriadau o 

Egwyddorion Mynediad i'r Farchnad: Plastigau Untro) 2022? 

Rydych wedi dweud wrth y Pwyllgor, yn ogystal â’r eitemau plastig untro a restrir yn ymgynghoriad 

Llywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2020, eich bod hefyd yn cynnig gwahardd gwerthu cadachau 

gwlyb sy’n cynnwys plastig a bagiau siopa plastig untro. Dywedasoch fod eich swyddogion “yn cynnal 

adolygiad tystiolaeth cyflym ar hyn o bryd ac maent yn ymgysylltu â rhanddeiliaid am gynnwys y 

camau ychwanegol”.  

9. A allwch ddarparu rhestr o’r rhanddeiliaid y mae eich swyddogion yn ymgysylltu â nhw? Pryd fydd 

yr adolygiad wedi’i gwblhau ac a wnewch chi ymrwymo i gyhoeddi’r canlyniad? 

COP15 a bioamrywiaeth 

Mae'r Cylch Gorchwyl ar gyfer yr Archwiliad Dwfn Bioamrywiaeth ('yr Archwiliad Dwfn') yn nodi y caiff 

canlyniadau'r adolygiad eu cyhoeddi mewn Datganiad Gweinidogol cyn toriad yr haf. Fodd bynnag, 

dywedasoch wrthym wedyn y bydd panel yr Archwiliad Dwfn yn gwneud yr argymhellion cychwynnol 

mewn cynhadledd yn union ar ôl toriad yr haf.  

10. A allwch egluro pryd y bydd canlyniad yr Archwiliad Dwfn ar gael?  

Yn eich llythyr, dyddiedig 25 Mai 2022, dywedasoch wrthym eich bod wedi “cyflwyno safbwynt Cymru 

yn bendant i Defra mewn perthynas â’r drafft diweddaraf o’r fframwaith bioamrywiaeth byd-eang 

2020 (GBF) i lywio datblygiad safbwynt y DU”. Er ein bod wedi eich holi ar y mater hwn yn ystod ein 

sesiwn graffu ddiweddar, erys diffyg eglurder ynghylch safbwynt Llywodraeth Cymru. 

11. A allwch roi rhagor o fanylion am safbwynt Llywodraeth Cymru ar y drafft diweddaraf o fframwaith 

bioamrywiaeth byd-eang 2020? 

12. Mae COP15 bellach wedi’i ohirio tan fis Rhagfyr 2022. Pa effaith a gaiff hyn ar gynlluniau 

Llywodraeth Cymru yn y maes polisi hwn, gan gynnwys, ar ddatblygu targedau bioamrywiaeth 

statudol? 

Yn ystod y cyfarfod, gwnaethoch ymrwymo i: 

− ddarparu manylion am y nifer sy’n manteisio ar Gynllun Prydlesu Cymru fesul ardal awdurdod 

lleol a nifer yr eiddo ym mhob ardal awdurdod lleol y gwyddys eu bod yn methu â bodloni 

safonau rheoleiddio, a 
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− cheisio cytundeb Llywodraeth y DU i rannu ei safbwynt o ran negodi sefydlog mewn perthynas 

â’r fframwaith bioamrywiaeth byd-eang drafft ar gyfer 2020 â’r Pwyllgor. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb cyn gynted â phosibl, ac erbyn 26 Gorffennaf 2022, fan 

bellaf. 

Yn gywir, 

 

 

 

Llyr Gruffydd AS,  

Cadeirydd, y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Yr Amgylchedd a Seilwaith 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg./ We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Llyr Gruffydd AS,  
Cadeirydd, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN  
SeneddClimate@senedd.wales  

27 Mehefin 2022 

Annwyl Llyr, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 18 Mai yn rhoi manylion argymhellion y pwyllgor mewn 
perthynas â'r Fframweithiau Cyffredin Dros Dro ar gyfer Ansawdd Aer, a Chemegau a 
Phlaladdwyr sydd wedi'u nodi.  

Fel y gwyddoch, mae Senedd y DU, Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon hefyd 
yn craffu ar y fframwaith(au), a bydd angen inni aros i'w Pwyllgorau gwblhau gwaith craffu 
cyn y gallwn ymateb i'ch argymhellion. Cytunwyd ar y dull hwn o ymateb i argymhellion y 
Pwyllgor ar sail pedair gwlad ac mae'n cyd-fynd ag ysbryd gweithio a chonsensws pedair 
gwlad sy'n ymgorffori'r rhaglen Fframwaith Cyffredin. Yr unig eithriad i hyn yw pan fo 
argymhelliad yn ymwneud â chamgymeriad ffeithiol sy'n peri risg i enw da un neu fwy o'r 
Llywodraethau. 

Felly, ysgrifennaf atoch eto ar ôl i'r argymhellion ddod i law gan holl ddeddfwrfeydd y DU ac 
mae'r pedair llywodraeth wedi dod i gytundeb ar y newidiadau sydd i'w gwneud i'r 
fframweithiau mewn ymateb i'r rhain. 
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Rwy'n ymrwymo i ddarparu ymateb llawn cyn gynted ag y bo'n ymarferol, ond derbyniwch y 
llythyr hwn yn y cyfamser. Yn y cyfamser, os oes materion brys yn ymwneud â pholisi yr 
hoffech gael gwybodaeth amdano neu eglurhad yn ei gylch, ysgrifennwch ataf a byddaf yn 
hapus i fynd i'r afael â hwy y tu allan i'r broses graffu. 
 
Yn gywir  

 
 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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6 Gorffennaf 2022 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 

Annwyl Gadeiryddion y Pwyllgorau 

Ymgysylltiad y Gyllideb 

Ar 11 Ebrill, ysgrifennais i roi gwybod ichi am raglen ymgysylltu’r Pwyllgor Cyllid ar 
gyfer ei waith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 sydd 
ar ddod. Mae’r Pwyllgor bellach wedi cwblhau ei dri maes ymgysylltu: 

▪ digwyddiad i randdeiliaid yn Sefydliad y Glowyr Llanhiledd;
▪ gweithdy gydag aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru; a
▪ grwpiau ffocws gyda’r cyhoedd yng Nghymru.

Mae adroddiad ymgysylltu wedi’i gyhoeddi sy’n crynhoi’r ymatebion a gawsom 
yn ystod ein gwaith ymgysylltu. 

Cadeirydd, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc, ac Addysg 
Cadeirydd, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 
Seilwaith  
Cadeirydd, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 
Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Cadeirydd, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion 
Gwledig 
Cadeirydd, y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol  
Cadeirydd, y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Cadeirydd, y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad  
Cadeirydd, y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
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Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru 

Ar 13 Gorffennaf, bydd y Pwyllgor yn cynnal dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 
flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru a bydd yr adroddiad ymgysylltu y 
cyfeirir ato uchod yn cael ei gynnwys fel dogfen ategol ar gyfer y ddadl.  

Credwn fod y ddadl hon yn rhoi’r cyfle gorau i’r Aelodau ddylanwadu ar 
flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru cyn llunio’r gyllideb ddrafft yn yr 
hydref a byddwn yn annog y Pwyllgorau i gyfrannu at y ddadl bwysig hon a 
phwyso am weithredu yn eu meysydd diddordeb. 

Yr amserlen a’r dull o graffu ar y gyllideb 

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU y llynedd am setliad aml-flwyddyn, 
roedd y Pwyllgor wedi gobeithio y byddem yn dychwelyd i broses ‘cyllideb 
arferol’ eleni, ar ôl sawl blwyddyn o graffu cyfyngedig. Fodd bynnag, mae'r 
Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi ysgrifennu i egluro na fydd y diffyg 
sicrwydd ynghylch y pwysau sylweddol sy’n wynebu cynlluniau gwariant 
Llywodraeth Cymru yn cael ei ddatrys hyd nes bod Llywodraeth Cymru yn 
gwybod a fydd ei setliad yn newid mewn unrhyw ddigwyddiad Cyllidol yr Hydref 
yn y DU.  

Gofynnodd y Gweinidog am farn y Pwyllgor ar yr amserlen a ffefrir ar gyfer 
cyhoeddi’r gyllideb ddrafft, gyda'r opsiwn a ffefrir gennym sef ei fod yn cael ei 
gyhoeddi ym mis Hydref i alluogi wyth wythnos ar gyfer gwaith craffu, gyda'r 
gyllideb derfynol yn cael ei chyhoeddi ym mis Rhagfyr. 

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd bellach wedi 
ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i’w hysbysu bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu 
cyhoeddi’r cyllidebau drafft amlinellol a manwl gyda’i gilydd erbyn 13 Rhagfyr fan 
bellaf neu o fewn pedair wythnos i gyllideb yr hydref Llywodraeth y DU. 
Cadarnhaodd y Trefnydd hefyd y bydd yn diweddaru amserlen y gyllideb yn 
nhymor yr hydref, cyn gynted ag y bydd manylion digwyddiad cyllidol y DU yn 
hysbys.  

O ystyried y bydd cyhoeddi’r gyllideb ddrafft yn cael ei ohirio eto eleni, bydd 
galwad y Pwyllgor am dystiolaeth yn digwydd ym mis Medi. Byddaf yn 
ysgrifennu atoch eto gyda rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad, ac unrhyw 
ddiwygiadau i amserlen y gyllideb, maes o law. 

Protocol Proses y Gyllideb 

Mae Protocol Proses y Gyllideb rhwng y Senedd a Llywodraeth Cymru wedi bod 
ar waith ers 2017. Mae’r protocol yn nodi’r ddealltwriaeth rhwng y Pwyllgor Cyllid 
a Llywodraeth Cymru ar y trefniadau gweinyddol ar gyfer craffu ar y gyllideb 
ddrafft flynyddol a materion eraill sy’n gysylltiedig â’r gyllideb.  
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Dyma’r bedwaredd flwyddyn yn olynol lle nad yw proses dau gam y gyllideb 
wedi’i defnyddio ac mae gwaith craffu wedi’i gwtogi oherwydd amgylchiadau 
eithriadol. Er ein bod yn cydnabod bod oedi wedi digwydd oherwydd ansicrwydd 
cyllid gan Lywodraeth y DU, mae prosesau cyllidebol byrrach yn dod yn gyffredin 
ac, fel Cadeirydd, nid wyf yn dymuno cael trafodaethau tebyg ynghylch materion 
amserlennu flwyddyn ar ôl blwyddyn. 

Am y rheswm hwn, rwyf wedi gofyn i’r Gweinidog ymrwymo i adolygiad o 
brotocol proses y gyllideb cyn rownd y gyllideb ar gyfer 2024-25 i sicrhau ei fod yn 
parhau i fod yn addas at y diben.   

Os oes gennych unrhyw sylwadau am brofiad eich Pwyllgor o graffu ar y gyllideb, 
byddwn yn ddiolchgar o glywed gennych. 

Os oes gennych gwestiynau am unrhyw agwedd ar broses y gyllideb ddrafft, 
mae croeso ichi gysylltu â mi neu Owain Roberts, Clerc y Pwyllgor Cyllid, ar 0300 
200 6388 neu yn  seneddcyllid@senedd.cymru.  

Yn gywir 

 

  

Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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30 Mehefin 2022 

Annwyl Rebecca 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU 

Fel y gwyddoch, mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar 

gyfer Bil Banc Seilwaith y DU at nifer o bwyllgorau i’w ystyried, gan gynnwys y Pwyllgor Newid 

Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (‘y Pwyllgor’).  

Yn ei gyfarfod ar 30 Mehefin, cytunodd y Pwyllgor y dylwn ysgrifennu atoch i holi am wybodaeth 

bellach / neu eglurhad ynghylch nifer o faterion sydd o ddiddordeb penodol inni, o ystyried ein cylch 

gwaith Heb ragfarnu safbwynt polisi presennol Llywodraeth Cymru ar y Bil, byddem yn croesawu 

ymateb gennych ar y cwestiynau a ganlyn. 

1. I ba raddau y mae’r Bil, fel y’i drafftiwyd, yn adlewyrchu blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru

mewn perthynas â buddsoddi mewn seilwaith? 

2. I ba raddau yr ydych yn fodlon ag 'amcanion' y Banc a nodir yn adran 2(3)? A oes unrhyw

amcanion eraill y credwch y dylid eu cynnwys, er enghraifft, mynd i’r afael â’r dirywiad mewn 

bioamrywiaeth? 

3. Sut y bydd y Banc yn ystyried deddfwriaeth Cymru, er enghraifft Deddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol, wrth wneud ei benderfyniadau o ran buddsoddi? 

4. Mae llawer o'r manylion sy'n ymwneud ag egwyddorion craidd y Banc a'r paramedrau y bydd yn

gweithredu oddi mewn iddynt wedi'u nodi yn Nogfen Fframwaith Banc Seilwaith y DU ('y Ddogfen 

Fframwaith'). I ba raddau yr ydych yn fodlon bod cydbwysedd priodol wedi’i daro rhwng y manylion 

Pwyllgor Newid Hinsawdd,  
yr Amgylchedd a Seilwaith 
— 
Climate Change, Environment, 
 and Infrastructure Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddHinsawdd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddHinsawdd 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddClimate@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddClimate 
0300 200 6565  

Rebecca Evans AS 

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 
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sydd wedi’u cynnwys yn y Bil a’r hyn a adawyd i’r Ddogfen Fframwaith nad yw’n rhwymol yn 

gyfreithiol, y cytunwyd arni gan Lywodraeth y DU? 

5. Fel y nodwyd yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, mae’r Ddogfen Fframwaith yn nodi 

“where an investment is primarily to support economic growth, the Bank will ensure that it does not 

do significant harm against its climate objective”. A fyddech cystal â nodi eich dealltwriaeth o: 

▪ ystyr 'significant harm' yn y cyd-destun hwn, a  

▪ sut y bydd y Banc yn penderfynu a fydd buddsoddiad yn gwneud niwed sylweddol.  

6. Er ei bod yn bosibl na fyddai penderfyniad buddsoddi penodol yn cyrraedd trothwy ‘niwed 

sylweddol, efallai y byddai cyfres o benderfyniadau yn cael eu hystyried yn rhai a fyddai, ar y cyd, yn 

gwneud niwed sylweddol. Buasem yn ddiolchgar pe gallech nodi eich dealltwriaeth ynghylch i ba 

raddau a sut y bydd y Banc yn ystyried effaith gronnol ei benderfyniadau buddsoddi. 

7. I ba raddau yr ydych yn fodlon ag ystyr 'seilwaith' a nodir yn adran 2(5)? A oes unrhyw 

agweddau/mesurau eraill y credwch y dylid eu cynnwys yn yr ystyr? 

                                                                                                                                                                                                                                  

8. Fel y’i drafftiwyd, byddai’r Bil yn caniatáu i’r Banc ddarparu cymorth ariannol ar gyfer prosiectau 

seilwaith sy’n ymwneud â ffyrdd. I ba raddau y mae hyn yn cyd-fynd â blaenoriaethau trafnidiaeth 

presennol Llywodraeth Cymru a’i hierarchiaeth trafnidiaeth gynaliadwy?  

9. Mae Llywodraeth y DU wedi nodi’n glir ei bwriad y dylid caniatáu i’r Banc ddarparu cymorth 

ariannol / benthyciadau ar gyfer prosiectau sydd â’r nod o wella effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi. A 

allwch chi egluro a fydd hyn yn helpu i gefnogi Llywodraeth Cymru i gyflawni ei huchelgeisiau i 

ddatgarboneiddio stoc tai Cymru, a sut y bydd yn helpu? 

10. Mae'r Ddogfen Fframwaith yn nodi mathau o brosiectau na ddylai'r banc eu cefnogi, gan gynnwys 

prosiectau sy'n ymwneud ag echdynnu, cynhyrchu, cludo a mireinio olew crai, nwy naturiol neu lo 

thermol gydag eithriadau cyfyngedig iawn. A fyddech cystal â nodi eich dealltwriaeth o'r 'eithriadau 

cyfyngedig iawn'. 

11. A oes unrhyw fathau eraill o brosiectau y credwch na ddylid caniatau i'r Banc eu cefnogi? 

12. Gan gyfeirio at y polisi y sonnir amdano yng nghwestiwn 8, mae’r Nodiadau Esboniadol yn dweud 

“Caiff y polisi hwn ei ddiweddaru dros amser i adlewyrchu newidiadau ym mholisi a safonau 

rheoleiddio’r llywodraeth”. Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y newidiadau hyn yn 

adlewyrchu polisïau neu safonau rheoleiddio sy’n dod o fewn cymhwysedd datganoledig?  

13. Mae’r Bil yn creu pwerau dirprwyedig i alluogi’r Trysorlys i newid gweithgareddau’r Banc neu’r 

diffiniad o seilwaith gan ddefnyddio is-ddeddfwriaeth o dan y weithdrefn gadarnhaol yn Senedd y 
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DU. Pa drefniadau sydd ar waith i sicrhau yr ymgynghorir â Llywodraeth Cymru (a llywodraethau 

datganoledig eraill) cyn unrhyw newidiadau o’r fath? 

14. Pa rôl fydd gan y Senedd o ran ystyried is-ddeddfwriaeth i newid gweithgareddau’r Banc neu’r 

diffiniad o seilwaith? 

Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad; Paul Davies AS, Cadeirydd, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion 

Gwledig; Peredur Owen Griffiths AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid; a Julie James AS, y Gweinidog Newid 

Hinsawdd. 

Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn ymateb erbyn 28 Gorffennaf 2022 fan bellaf. 

Yn gywir, 

 

Llyr Gruffydd AS, 

Cadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg 

We welcome correspondence in Welsh or English  
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1 Gorffennaf 2022 

Annwyl Mark, 

Datganiad deddfwriaethol y Prif Weinidog: y Bil llywodraethu amgylcheddol 

Yn ei gyfarfod ddoe, clywodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith ('y Pwyllgor') 

dystiolaeth gan Asesydd Interim Diogelu'r Amgylchedd ('yr Asesydd Interim') a rhanddeiliaid ar 

weithrediad parhaus mesurau llywodraethu amgylcheddol interim Cymru ('mesurau interim '). 

 

Mae bron i bedair blynedd ers i Lywodraeth Cymru ymrwymo i ddeddfu i fynd i’r afael ag unrhyw 

fylchau mewn llywodraethiant amgylcheddol ar ôl Brexit yng Nghymru. Fis Mawrth 2021, rhoddwyd 

mesurau interim ar waith yn sgil penodi’r Asesydd Interim. Er ein bod yn cydnabod y gwaith 

gwerthfawr sy'n cael ei wneud gan yr Asesydd Interim, mae'r mesurau interim yn bell o fod yn 

foddhaol. Mae bylchau sylweddol ac annerbyniol yn nhrefniadau llywodraethiant amgylcheddol 

Cymru ac mae'n rhaid mynd i'r afael â hwy fel mater o flaenoriaeth. 

 

Diben y mesurau interim oedd rhoi amser i Lywodraeth Cymru ddatblygu a sefydlu trefniadau 

llywodraethiant parhaol newydd ac yn benodol, Comisiwn yr Amgylchedd i oruchwylio’r broses o roi 

cyfraith amgylcheddol ar waith. Dyma gydnabod yr her o ddatblygu trefniadau llywodraethiant 

cadarn, effeithiol a pharhaus sy’n diwallu anghenion Cymru. Serch hynny, 15 mis ar ôl rhoi’r mesurau 

interim ar waith, nid ydym wedi gweld tystiolaeth o unrhyw gynnydd. Atgyfnerthu hynny wnaeth y 

cyfarfod ddoe. Dywedodd yr Asesydd Interim wrthym mai trafodaethau anffurfiol yn unig y mae hi 

wedi’u cael gyda Llywodraeth Cymru ar ddatblygu cynigion ar gyfer y trefniadau llywodraethiant 

newydd a fydd yn disodli ei rôl. At hynny, cawsom ar ddeall gan randdeiliaid nad oeddent yn 

ymwybodol o unrhyw waith diweddar gan Lywodraeth Cymru ar y mater o dan sylw. Yn eu geiriau 

hwy, “mae’n teimlo fel bod gwaith [ar drefniadau parhaol] wedi’i barcio”.   

 

Rydym yn gynyddol bryderus – gyda threigl amser a chyda mesurau interim ar waith – y gallai unrhyw 

ymdeimlad o frys y mae’n bosibl y bu gan Llywodraeth Cymru o ran deddfu i fynd i'r afael â'r bylchau 

mewn llywodraethiant ar ôl Brexit fod wedi mynd ar gyfeiliorn.  

  

Wrth inni aros i ddeddfwriaeth gael ei chyflwyno yng Nghymru, mae gan bob gwlad arall yn y DU 

drefniadau llywodraethiant amgylcheddol parhaol ar waith erbyn hyn, gyda chyrff llywodraethiant 

Pwyllgor Newid Hinsawdd,  
yr Amgylchedd a Seilwaith 
— 
Climate Change, Environment,  
 and Infrastructure Committee  

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddHinsawdd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddHinsawdd 

0300 200 6565 

— 
Senedd Cymru     

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddClimate@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddClimate 
0300 200 6565 

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS,  

Prif Weinidog Cymru 
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pwrpasol ar waith. Ni ellir cyfiawnhau’r ffaith bod gan ddinasyddion Cymru lai o fynediad at 

gyfiawnder amgylcheddol na dinasyddion yn rhannau eraill o’r DU. Rhaid inni atal enw da Cymru rhag 

cael ei israddio o fod yn genedl sy'n rhoi'r amgylchedd a datblygu cynaliadwy wrth ei gwraidd, i un 

sydd â'r strwythurau llywodraethiant amgylcheddol gwannaf yng Ngorllewin Ewrop.  

 

Ers dechrau’r Chweched Senedd, rydym wedi bod yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno Bil 

llywodraethiant amgylcheddol. Wrth roi tystiolaeth i’r Pwyllgor hwn ar 15 Mehefin 2022, fe’i gwnaed 

yn glir gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mai chi – fel Prif Weinidog – fyddai’n penderfynu ar 

amseriad y Bil. Dyma ysgrifennu, felly – cyn eich datganiad deddfwriaethol arfaethedig ar 5 

Gorffennaf 2022 – i fynegi ein galwadau o’r newydd am gyflwyno’r Bil fel mater o flaenoriaeth.  

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, a Huw Irranca-

Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.  

 

Hyderwn y byddwch yn myfyrio ar yr uchod cyn gwneud eich datganiad, ac fe fyddem yn croesawu 

ymateb i'r llythyr hwn maes o law. 

 

Yn gywir, 

 

Llyr Gruffydd AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Yr Amgylchedd a Seilwaith 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 

fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change

Our ref: MA/JJ/1826/22 

Llŷr Gruffydd AS Cadeirydd,  
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd, a Seilwaith 
Senedd Cymru 
SeneddClimate@senedd.wales  

28 Mehefin 2022 

Annwyl Llŷr, 

Rwy'n ysgrifennu i roi gwybod i'r Pwyllgor am y bwriad i roi cydsyniad i Lywodraeth y 
DU wneud a gosod Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion) (Amlder 
Gwiriadau) 2022 erbyn 30 Mehefin 2022.  

Rwyf wedi cael llythyr oddi wrth Victoria Prentis AS, y Gweinidog Gwladol dros 
Ffermio, Pysgodfeydd a Bwyd yn gofyn inni gydsynio i'r Rheoliadau hyn. Mae'r 
Rheoliadau'n gorgyffwrdd â pholisi datganoledig a byddant yn gymwys i Gymru. 
Gallai Gweinidogion Cymru wneud y darpariaethau drwy arfer ein pwerau ein 
hunain. Bydd y Rheoliadau’n gymwys i Gymru, Lloegr a'r Alban ac mae cais tebyg 
am gydsyniad wedi'i anfon at Weinidogion yr Alban.     

Bydd y Rheoliadau’n cael eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol, drwy arfer y 
pwerau a roddwyd gan Erthyglau 22(3) a 54(3) o Reoliad (UE) 2017/625 Senedd 
Ewrop a'r Cyngor ('y Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol').  

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaethau ar gyfer trefn amlder gwiriadau sy’n  
seiliedig ar risg ar gyfer Prydain Fawr, ac maent yn caniatáu addasu pa mor aml y 
cynhelir gwiriadau ar iechyd planhigion ar lwybrau masnach mewnforio penodol, gan 
ddibynnu ar lefel y risg i Brydain Fawr o ran iechyd planhigion. Bydd yr offeryn hwn 
yn gymwys yn yr union un ffordd i fewnforion o wledydd y tu allan i'r UE a nwyddau â 
blaenoriaeth uchel o aelod-wladwriaethau'r UE, y Swistir, a Liechtenstein. Y 
weithdrefn negyddol fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer Offeryn Statudol (OS) hwn, a 
disgwylir iddo gael ei osod gerbron Senedd y DU ar 30 Mehefin 2022. Y dyddiad 
cychwyn ar ei gyfer fydd 22 Gorffennaf 2022. 
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Er mai egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylai'r gyfraith sy'n ymwneud â 
materion datganoledig gael ei gwneud a'i diwygio yng Nghymru, ystyrir ei bod yn 
briodol y tro hwn i sylwedd y diwygiadau fod yn gymwys i Gymru gan nad oes 
unrhyw wahaniaeth o ran polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn y 
mater hwn.  
 
Mae hyn yn sicrhau bod y llyfr statud yn gydlynol ac yn gyson a bod y rheoliadau ar 
gael mewn un offeryn. Rwyf o'r farn nad deddfu ar wahân ar gyfer Cymru fyddai'r 
ffordd fwyaf priodol o weithredu'r newidiadau angenrheidiol ac na fyddai hynny’n 
ddefnydd doeth o adnoddau Llywodraeth Cymru o ystyried blaenoriaethau pwysig 
eraill. 
 
Rwyf wedi ysgrifennu yn yr un modd at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y 
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.  
 
Yn gywir  
 
 

 
 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru                  
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 

fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 

 
 
 
 
 
 
Llŷr Gruffydd AS Cadeirydd,  
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd, a Seilwaith 
Senedd Cymru 
SeneddClimate@senedd.wales  
 

 
5 Gorffennaf 2022 

 
Annwyl Llŷr, 
 
Gan gyfeirio at fy llythyr dyddiedig 28 Mehefin 2022, rwy'n ysgrifennu i roi gwybod i'r 

Pwyllgor fy mod wedi rhoi fy nghydsyniad i’r Ysgrifennydd Gwladol osod Rheoliadau 

Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion) (Amlder Gwiriadau) 2022 mewn 

perthynas a Chymru. Rwyf wedi gosod Datganiad Ysgrifenedig, sydd i’w weld yma:  

https://senedd.cymru/media/wesdxwdl/ws-ld15212-w.pdf 

  

Mae'r Rheoliadau'n gorgyffwrdd â pholisi datganoledig a byddant yn gymwys i 

Gymru. Gallai Gweinidogion Cymru wneud y darpariaethau drwy arfer ein pwerau 

ein hunain. Mae’r Rheoliadau’n gymwys i Gymru, Lloegr a'r Alban.     

 

Bydd y Rheoliadau’n cael eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol, drwy arfer y 

pwerau a roddwyd gan Erthyglau 22(3) a 54(3) o Reoliad (UE) 2017/625 Senedd 

Ewrop a'r Cyngor ('y Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol').  

 

Y weithdrefn negyddol fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer Offeryn Statudol (OS) 

hwn, ac fe’i gosodwyd gerbron Senedd y DU ar 30 Mehefin 2022. Y dyddiad 

cychwyn ar ei gyfer fydd 22 Gorffennaf 2022. 
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Er mai egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylai'r gyfraith sy'n ymwneud â 

materion datganoledig gael ei gwneud a'i diwygio yng Nghymru, ystyrir ei bod yn 

briodol y tro hwn i sylwedd y diwygiadau fod yn gymwys i Gymru gan nad oes 

unrhyw wahaniaeth o ran polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn y 

mater hwn. Mae hyn yn sicrhau bod y llyfr statud yn gydlynol ac yn gyson a bod y 

rheoliadau ar gael mewn un offeryn. Rwyf o'r farn nad deddfu ar wahân ar gyfer 

Cymru fyddai'r ffordd fwyaf priodol o weithredu'r newidiadau angenrheidiol ac na 

fyddai hynny’n ddefnydd doeth o adnoddau Llywodraeth Cymru o ystyried 

blaenoriaethau pwysig eraill. 

 

Rwyf wedi ysgrifennu yn yr un modd at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y 

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 

 
 
Yn gywir  
 

 
 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 
 

 

Tudalen y pecyn 47



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 6 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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