
 

Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Iau, 7 Mehefin 2018 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Gareth Price 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddESS@cynulliad.cymru
------ 
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1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Awtomeiddio ac 

Economi Cymru 

(09.15-10.00) (Tudalennau 1 - 21)  

Eluned Morgan AM, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp SAUDGO, Llywodraeth Cymru 

 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

EIS(5)-14-18(p1) Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes (Mae'r papur hwn 

hefyd yn cynnwys sesiwn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth - eitem 3) 

 

3 Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth - 

Awtomeiddio ac Economi Cymru 

(10.00-10.45) (Tudalennau 22 - 29)  

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

Mick McGuire, Cyfarwyddwr Busnesau ac Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru 

James Davies, Diwydiant Cymru, Llywodraeth Cymru 
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------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



4 Papurau i'w nodi 

   

4.1 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynglŷn â 

Chadeirydd dros dro Trafnidiaeth Cymru 

 (Tudalen 30)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-14-18(p2) Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth ynglŷn â Chadeirydd dros dro Trafnidiaeth Cymru 

 

4.2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Deiseb P-05-780 Ailagor Gorsaf 

Carno 

 (Tudalennau 31 - 34)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-14-18(p3) Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Deiseb P-05-

780 Ailagor Gorsaf Carno 

EIS(5)-14-18(p4) Deiseb P-05-780 Ailagor Gorsaf Carno (Saesneg yn unig) 

 

4.3 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ynglŷn â Dulliau Amgen 

o Gwblhau Prentisiaethau 

 (Tudalennau 35 - 37)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-14-18(p5) Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ynglŷn 

â Dulliau Amgen o Gwblhau Prentisiaethau 

 

 

 

 

 

 



4.4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 

Chymunedau ynghylch gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm 

isel 

 (Tudalennau 38 - 40)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-14-18(p6) Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, 

Llywodraeth Leol a Chymunedau ynghylch gwneud i’r economi weithio i’r 

rheini sydd ag incwm isel 

EIS(5)-14-18(p7) Adroddiad 

 

4.5 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch 

trefniadau ariannol masnachfraint y rheilffyrdd. 

 (Tudalennau 41 - 42)  

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-14-18(p8) Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth ynghylch trefniadau ariannol masnachfraint y rheilffyrdd 

 

Egwyl (10.45-11.00) 

 

5 Gwrandawiad cyn penodi - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i 

Gymru 

(11.00-12.00) (Tudalennau 43 - 49)  

John Lloyd Jones, Preferred candidate for the Chair of the National 

Infrastructure Commission for Wales 

 

Dogfennau atodol: 

EIS(5)-14-18(p9) Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth 

EIS(5)-14-18(p10) John Lloyd Jones - CV (Saesneg yn unig) 

EIS(5)-14-18(p11) Holiadur (Saesneg yn unig) 



6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

   

7 Trafodaeth ar Ddiwygio Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET): 

Cynigion craffu cyn y broses ddeddfu 

(12.00-12.15) (Tudalennau 50 - 55)  

 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

 

Ôl-drafodaeth breifat (12.15-12.30) 
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Diben y Papur  
  
1. Diben y papur hwn yw darparu tystiolaeth ysgrifenedig i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith 

a Sgiliau er mwyn cynorthwyo gyda’u gwaith o ystyried yr heriau a’r cyfleoedd a ddaw 
yn sgil awtomeiddio yng Nghymru.   
 

Cyflwyniad 
 

2. Disgwylir yn gyffredinol i allu cynyddol peiriannau i gyflawni tasgau yr ystyriwyd ar un 
adeg yn dasgau i bobl yn unig, gael goblygiadau pellgyrhaeddol ar gynhyrchiant, 
sgiliau, dosbarthiad incwm, lles a’r amgylchedd. 
 

Awtomeiddio ac Economi Cymru  
 
Y Cyd-destun Cyfredol  
 
3. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae economi Cymru wedi bod yn perfformio’n gryf 

mewn cyd-destun tymor canolig. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos mai Cymru oedd 
y wlad â’r cynnydd mwyaf yn y DU, rhwng 2015 a 2016, gyda GVA yn cynyddu i bron 
£60 biliwn. Dros yr un cyfnod, cynyddodd GVA y pen yng Nghymru 3.5%, y cynnydd 
cyflymaf o holl wledydd y DU a’r ail uchaf ymysg holl wledydd a rhanbarthau’r DU. 
 

4. Mae nifer y mentrau gweithredol yng Nghymru ar ei uchaf ers i gofnodion cymharol 
gychwyn (102,585 yn 2017). Mae cyfradd cyflogaeth Cymru’n llawer uwch na’r gyfradd 
hanesyddol gyfartalog, ac mae’r lefel wedi cynyddu 242,000 ers cychwyn y Cynulliad. 
Yn 73.4%, mae’r gyfradd cyflogaeth yng Nghymru yn llawer uwch na’r gyfradd o 65-
67% a welwyd yng nghanol i ddiwedd y 1990au a dechrau’r 2000au ac mewn 
blynyddoedd diweddar mae wedi bod yn agos at y lefelau uchaf erioed.   

 
Awtomeiddio a’r Farchnad Lafur  
 
5. Ers amser maith, mae awtomeiddio wedi bod yn un o’r ffactorau sy’n dileu swyddi; fodd 

bynnag, mae gan y gostyngiad yng nghost pŵer cyfrifiadura a datblygiadau eraill mewn 
technoleg ddigidol y potensial i gyflymu’r broses hon dros y ddau ddegawd nesaf. Mae 
cyfrifiaduron wedi dechrau cymryd lle pobl wrth gyflawni tasgau arferol penodol 
(cyfundrefnadwy) sy’n dilyn gweithdrefnau trachywir a dealladwy fel gwaith clerigol 
(e.e. cyfrifyddu) a rhai gweithredoedd ffisegol mewn llinellau cynhyrchu. 
 

6. Yn hanesyddol, mae tasgau sydd wedi bod yn anodd eu disgrifio fel cyfres o gamau 
neu sydd ynghlwm wrth amgylchiadau penodol wedi cael eu gwarchod rhag cael eu 
hawtomeiddio. Mae’r tasgau hyn yn fwy haniaethol eu natur ac yn aml iawn yn 
ymwneud â datrys problemau, greddf, creadigrwydd a dwyn perswâd. Fodd bynnag, 
mae disgwyl i ddatblygiadau ym maes dysgu peiriannau a gwybodaeth artiffisial 
ehangu’r gallu i awtomeiddio tasgau. 

 
7. Mae yna ragolygon amrywiol ar gyfer nifer y swyddi y gallai awtomeiddio effeithio 

arnynt dros y ddau ddegawd nesaf. Fodd bynnag, mae’n anodd gwneud rhagolygon 
cywir am yr effaith yn y dyfodol oherwydd yr ansicrwydd mewn perthynas â nifer o 
ffactorau fel cyfradd datblygiadau technolegol a chyfraddau adleoli. 
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8. Mae’r amcangyfrifon a gyflwynir yn amcangyfrifon gros yn aml iawn nad ydynt yn 
ystyried y swyddi newydd a fydd yn cael eu creu yn sgil technoleg newydd e.e. 
datblygu, gwasanaethu neu weithredu’r genhedlaeth nesaf o feddalwedd a 
pheiriannau. 

 
9. At hynny, mae datblygiadau technolegol yn aml iawn yn newid y mathau o swyddi yn 

hytrach na chyfanswm nifer y swyddi sydd ar gael.   
 

10. Yn ogystal â hyn, mewn gwledydd datblygedig, bydd cynyddu gofal iechyd ar gyfer 
cymdeithasau sy’n heneiddio a buddsoddi mewn seilwaith ac ynni yn creu galw am 
waith a allai wrthbwyso’r swyddi a gollir. 

 
Awtomeiddio a Chynhyrchiant  
 
11. Mae gan y broses o awtomeiddio y potensial i sicrhau arbedion a gwelliannau 

sylweddol mewn cynhyrchiant o ran ansawdd y nwyddau a’r gwasanaeth sy’n cynyddu 
lles economaidd yn ei gyfanrwydd. Wrth wneud hynny, mae gan y broses o 
awtomeiddio'r potensial i helpu i fynd i’r afael ag un o wendidau tymor hir Economi 
Cymru - cynhyrchiant cymharol isel.   
 

Awtomeiddio ac Anghydraddoldeb 
 

12. Mae’n debygol mai un o heriau allweddol awtomeiddio yw’r ffordd y mae’r gwelliannau 
hyn mewn lles economaidd yn cael eu dosbarthu. Os yw’r manteision yn cael eu 
rhannu’n eang, gall awtomeiddio fod yn sail i gymdeithas lle mae cyfoeth, incwm ac 
amser gweithio yn cael eu rhannu’n fwy cyfartal. Ar y llaw arall, mae gan awtomeiddio'r 
potensial i atgyfnerthu anghydraddoldebau o ran cyfoeth ac incwm. 

 
13. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod swyddi sydd â’r potensial mwyaf i gael eu 

hawtomeiddio yn aml iawn ymysg y swyddi â’r cyflog isaf tra disgwylir i newidiadau 
technolegol gynyddu incwm ar gyfer uwch sgiliau llafur mewn rolau sy’n ategu gwaith 
peiriannau. Yn yr un modd, mae tystiolaeth yn awgrymu hefyd y bydd effaith 
awtomeiddio yn amrywio rhwng rhanbarthau, y sector diwydiannol, hil a rhywedd. 

 
14. Wrth i gyfalaf ar ffurf peiriannau ddod yn bwysicach yn yr economi, bydd unrhyw gyfalaf 

sydd wedi’i sicrhau yn debygol o fod yn ffactor pwysig yn nosbarthiad ffyniant. 
 

Cyflymder Newidiadau  
 

15. Mae sawl ffactor sy’n llywio cyflymder y chwyldro hwn. Maen nhw’n cynnwys y 
newidiadau sydd eisoes yn digwydd, y manteision parod yn sgil y gost isel o fynd ati i 
ddefnyddio’r dechnoleg a’r amgylchedd cyfyngedig y bydd yn gweithio ynddo. Mae 
profiad diweddar yn awgrymu y gallai’r rhain gael eu cronni mewn sectorau penodol fel 
Manwerthu a Chyfanwerthu yn ogystal â Gwasanaethau Gwerthadwy pan fo 
Canolfannau Galwadau a swyddogaethau cefn swyddfa yn seiliedig ar drafodion yn 
hawdd ac yn rhad i’w hawtomeiddio. 
 

16. Bydd y meysydd anoddach i’w hawtomeiddio yn gysylltiedig â Nwyddau 
Gweithgynhyrchu a gwasanaethau Peirianyddol, oherwydd cost uchel y newidiadau 
(prosiectau cyfalaf mawr lle bydd yr enillion yn cymryd mwy o amser i gael eu 
gwireddu) a’r cymhlethdodau wrth eu cyflwyno. Yn y tymor byr, golyga hyn y gellid 
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oedi’r effaith. Fodd bynnag, mewn economi byd-eang, gallai gwelliannau araf mewn 
cynhyrchiant arwain at golli cystadleurwydd. 

 
17. Yn ystod y tymor byr a’r tymor canol, bydd yn anodd i wahanu effaith awtomeiddio oddi 

wrth rymoedd economaidd eraill fel y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, 
datgarboneiddio a newidiadau mewn poblogaeth.  

 
Adolygiad o Arloesi Digidol 

 
18. Ym mis Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’r Athro Phil Brown, Athro 

Ymchwil Nodedig yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd, yn arwain 
adolygiad o oblygiadau arloesedd digidol ar swyddi yn y dyfodol ac ar economi Cymru. 
 

19. Nod yr adolygiad yw sicrhau bod gan Lywodraeth Cymru y sail dystiolaeth er mwyn 
ymateb i’r bedwaredd oes ddiwydiannol a chyfnod nesaf arloesedd digidol a data. 
 

20. Mae cylch gorchwyl yr adolygiad wedi’i lywio drwy’r ddeialog rhwng yr Athro Brown a 
phartneriaid cymdeithasol gan gynnwys Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), y 
Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB), Ffederasiwn Cyflogwyr Peirianyddol, TUC Cymru 
a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r rhain wedi’u dosbarthu i Aelodau’r 
Cynulliad ac wedi’u cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru.   
 

21. Mae Panel Arbenigol yn cael ei gynnull i gynorthwyo’r Athro Brown wrth iddo gynnal yr 
adolygiad. Mae gwahoddiadau i gymryd rhan yn y Panel Arbenigol eisoes wedi’u 
cyhoeddi a chynhelir y cyfarfod cyntaf yn gynnar ym mis Mehefin.   
 

22. Yn ogystal â chynhyrchu canfyddiadau dros dro ac argymhellion terfynol, bydd gan yr 
adolygiad y cwmpas i ddarparu cyngor parhaus fel y gellir rhoi cynnig ar syniadau 
newydd a dysgu gwersi mor fuan â phosibl. 
 

Dyfodol Sgiliau  
 
23. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n gweithio ar y dybiaeth y bydd swyddi’n cael eu 

trawsnewid, yn hytrach na’u dileu o ganlyniad i ddatblygiadau mewn awtomeiddio a 
Gwybodaeth Artiffisial ac, o ganlyniad i’r trawsnewid hwn, y bydd angen i’r sgiliau a’r 
cymwyseddau y bydd gofyn i weithlu’r dyfodol eu cael esblygu hefyd. Bydd cyflymder y 
trawsnewid, a’r effaith ddilynol ar swyddi a’r sgiliau gofynnol, yn dibynnu’n fawr ar y 
raddfa a’r cyflymder y mae cyflogwyr yn penderfynu mabwysiadu mathau newydd o 
dechnoleg. 
 

24. Mae arolygon sgiliau diweddar yn dangos bod cyflogwyr yn gofyn am gymysgedd 
fwyfwy cymhleth o sgiliau a chymwyseddau wrth recriwtio. Mae eu gofynion yn mynd y 
tu hwnt i sgiliau digidol neu TGCh ac yn canolbwyntio ar gyfuniad o bethau fel datrys 
problemau, meddwl dadansoddol a sgiliau cyfathrebu uwch.  

 
25. Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio â thair o Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol er 

mwyn integreiddio’r hyn y mae cyflogwyr yn gofyn amdano i’r gwaith o gynllunio ein 
darpariaeth sgiliau. Er enghraifft, o ganlyniad i fewnbwn sylweddol gan gyflogwyr, 
rydym wedi cyflwyno fframweithiau newydd lefel uwch i’r system brentisiaeth yn y 
meysydd sy’n ofynnol gan gyflogwyr. 
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26. Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod y gall unigolion sydd ar hyn o bryd yn gweithio 
mewn galwedigaethau penodol fod mewn perygl yn sgil awtomeiddio. Mae Cynllun 
Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru yn nodi mesurau amrywiol er mwyn helpu 
unigolion i uwchsgilio ac addasu eu sgiliau i’r farchnad lafur sy’n cyson newid. 

 
Amaethyddiaeth Fanwl 

 
27. Mae dyfodiad amaethyddiaeth fanwl yn cynnig ffordd o wella cynhyrchiant i ffermwyr a 

lleihau mewnbwn a chostau allanol ar yr un pryd. Mae’n ffordd gynyddol bwysig o wella 
gwydnwch mewn busnes ffermio, a bydd y ddogfen ymgynghori ar ‘Brexit and our 
land’, i’w gyhoeddi yn gynnar ym mis Gorffennaf yn mynd i’r afael â’r mater hwn. Mae 
angen sicrhau bod amaethyddiaeth fanwl yn rhan annatod o bob agwedd ar ffermio 
drwy ddefnyddio geneteg well, targedu’r defnydd o fewnbynnau a chasglu a defnyddio 
data. 
 

28. Bydd technoleg ac arloesedd, gan gynnwys y defnydd o ddata, yn helpu’r diwydiant i 
foderneiddio, i ddod yn fwy gwydn a chystadleuol ac i fynd i’r afael â’i gyfrifoldebau o 
ran y newid yn yr hinsawdd a’i gyfrifoldebau amgylcheddol. Ni ddylai ffermio manwl 
gael ei ystyried ar ei ben ei hun - yn hytrach, dylid ei ystyried fel rhan o strategaeth 
ehangach ar amaethyddiaeth a defnyddio tir ar ôl Brexit. Bydd amaethyddiaeth fanwl 
yn helpu’r sector i fynd i’r afael â chyfrifoldebau gyda’r newid yn yr hinsawdd a 
chyfrifoldebau amgylcheddol yn unol â’r Cynllun Gweithredu Economaidd. 

 
29. Mae Llywodraeth Cymru’n cydweithio â sefydliadau academaidd er mwyn datblygu 

prosiectau i wneud rhagor o waith sy’n berthnasol i amaethyddiaeth fanwl. Mae 
Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo amaethyddiaeth fanwl drwy fentrau Cyswllt Ffermio 
hefyd ac yn darparu cyllid rhannol ar gyfer technoleg drwy’r Grant Busnes i Ffermydd. 
Mae gwneud defnydd o ddata technegol a busnes yn hanfodol er mwyn i ffermydd fod 
yn fwy gwydn a phroffidiol ac rydym yn monitro datblygiadau yn y maes hwn.   

 
Cerbydau Awtonomaidd (AV) 
 

30. Mae gan gerbydau awtonomaidd y potensial i wella diogelwch ar ein ffyrdd a chynyddu 
symudedd. 
 

31. Mae Llywodraeth y DU yn gyfrifol am arwain y newidiadau deddfwriaethol sydd eu 
hangen er mwyn sicrhau y gellir cynnal profion ar gerbydau cwbl awtonomaidd ar ffyrdd 
y DU. Rydym yn ymgysylltu â nhw ar newidiadau deddfwriaethol posibl wrth i 
dechnoleg AV ddatblygu, gan ganolbwyntio ar hyn o bryd ar systemau cymorth i yrwyr 
ar gyfer teithio ar ffyrdd cyflym, parcio rheoli o bell a threialon ar gyfer platwnio traffig. 
 

32. Fodd bynnag, mae’n bosibl cynnal profion ar rai cerbydau awtonomaidd ar ffyrdd yng 
Nghymru a’r DU yn ehangach, a gall hyn sicrhau y gellir asesu unrhyw broblemau 
technegol a allai ddigwydd mewn ardaloedd gwledig. Mae Llywodraeth Cymru yn 
awyddus i ymchwilio i gyfleoedd lle gall technoleg wella’r profiad o deithio ledled Cymru 
a’u hyrwyddo.   

 
33. Mae’r sector modurol yn esblygu’n gyflym ac yn gynt nag y rhagwelwyd yn wreiddiol, 

gan fabwysiadu technoleg newydd yn gynyddol fel allyriadau isel, ac mae cerbydau 
cysylltiedig ac awtonomaidd yn dod yn rhan o’r brif ffrwd fwyfwy. Erbyn hyn, mae’r 
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dechnoleg newydd hyn yn cael effaith ar gynlluniau gweithgynhyrchwyr ceir ledled y 
Byd. 
 

34. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio er mwyn sicrhau bod cwmnïau yn y gadwyn 
gyflenwi yng Nghymru yn parhau i addasu i dirwedd sy’n newid drwy’r amser ac sy’n 
cael ei dylanwadu gan yr angen i wella diogelwch, ehangu symudedd a lleihau 
allyriadau carbon. Mae’r newidiadau technolegol yr ydym yn eu hwynebu ar hyn o bryd 
yn gyfle cyffrous i Gymru a gall Llywodraeth Cymru gydweithio â’r Diwydiant er mwyn 
meithrin Pwynt Gwerthu Unigryw (USP) Cymru er mwyn cefnogi’r farchnad hon sy’n 
newid drwy’r amser: 
 

35. Bydd y buddsoddiad deng mlynedd, gwerth £100 miliwn yn y Cymoedd Technoleg, yn 
creu  amgylchedd ar gyfer datblygu a darparu technoleg sy’n dod i amlygrwydd. Er ei 
fod yn canolbwyntio ar symudedd awtonomaidd y dyfodol, mae’n amlwg ei fod yn 
cynnwys y diwydiannau/busnesau cyfagos sy’n sectorau data, e.e. darparwyr 
gwasanaethau, diogelwch seibr, diogelu a phrofi. 
 

Y Rhyngrwyd Pethau (IOT) 
 

36. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo  i sicrhau bod gan Gymru fynediad i seilwaith 
gyfathrebu o’r radd flaenaf. Bydd y strategaeth genedlaethol ar gyfer 5G y mae  
Innovation Point wedi’i ddatblygu ar ran Llywodraeth Cymru, yn rhoi’r cyfle i Gymru fod 
ar flaen y gad gyda’r dechnoleg gysylltiedig hon. 

 
37. Mae Cymru yn arwain rhai mentrau arloesol i ddatblygu carfan o fyfyrwyr sydd â sgiliau 

uwch sy’n barod am yr her fel myfyrwyr israddedig sy’n ennill sgiliau IOT newydd yn 
Academi Meddalwedd Genedlaethol Prifysgol Caerdydd ac Academi Seibrddiogelwch 
Genedlaethol Prifysgol De Cymru. Mewn cydweithrediad â busnesau Cymru, maen 
nhw wedi darparu prosiectau yn seiliedig ar IoT go iawn.  

 
38. Mae Innovation Point, mewn cydweithrediad â The Accelerator Network, wedi llwyddo 

yn eu cais am gyllid gan Innovate UK er mwyn rhoi cyflymydd busnesau IoT ar waith 
yng Nghymru  (IoTA Cymru). 

 
39. Mae rhaglen IoTA Cymru, sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ac a gefnogir gan fentrau 

cyfalaf, wedi buddsoddi £1 miliwn o arian a darparu gwasanaeth mentora a chymorth 
busnes arbenigol i 9 o gwmnïau IoT posibl sy’n tyfu’n gyflym, a ddewiswyd o  bob cwr 
o’r DU, Ewrop a’r Unol Daleithiau. Mae’r meysydd yn cynnwys diogelwch SCADA, 
technoleg iechyd, monitro arwyneb ffyrdd, rheoliadau allyriadau yn yr awyr, trafnidiaeth 
glyfar ar gyfer dinasoedd,  dyfeisiau rhianta, synwyryddion clyfar ar gyfer bragdai a 
thechnoleg rhithwir. 

 
40. Mae cynllun diogelwch mewnol systemau IoT o’r cychwyn cyntaf yn ffactor allweddol ar 

gyfer llwyddiant. Mae Cymru mewn sefyllfa dda oherwydd ei chryfder gydag 
ecosystemau seibrddiogelwch a gydnabyddir yn fyd eang. Mae hyn yn dwyn ynghyd 
busnes, y byd academaidd, llywodraeth ac amddiffyn seibr gan greu cyfle i 
gydweithredu a sicrhau twf economaidd. Mae Prifysgol Caerdydd a diwydiannau 
allweddol wedi sefydlu Labordy IoT sy’n darparu gwaith ymchwil a datblygu o’r radd 
flaenaf, gan gynnwys ymchwilio i oblygiadau diogelwch systemau IoT. 
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41. Yng Nghymru, mae yna gyfleoedd a phosibiliadau ar gyfer prosiectau arddangos ar 
draws categorïau diwydiannol, gofodau cyhoeddus a defnyddwyr. 

 
42. Mae’r gymuned IoT yng Nghymru yn arwain ar themâu galluogi allweddol: diogelwch a 

rheoli risgiau, harneisio gwerth economaidd a mabwysiadu a gweithredu. 
 

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol 
 

43. Mae diwydiant y Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yn arwain y ffordd, gyda 

rhaglenni soffistigedig yn ymwneud â Gwybodaeth Artiffisial eisoes yn cael eu 

mabwysiadu’n fyd eang.  Bydd gweithlu medrus sy’n gallu addasu yn hanfodol er mwyn 
sicrhau bod ein heconomi yn gallu addasu i’r newidiadau y mae mabwysiadu’r 
technolegau hyn yn eu hachosi, ac i fanteisio ar y cyfleoedd a ddaw yn eu sgil.   
 

44. Y rhwystrau mwyaf i’w goresgyn i unrhyw ganolfan gwasanaeth cwsmeriaid fydd 
rheoli’r rhyngweithio lluosog â chwsmeriaid ar draws sawl sianel, a darparu profiad 
cwbl ddi-dor i bob cwsmer ar yr un pryd. Bydd cyfuniad o sgiliau yn cynnwys data-
wyddoniaeth, seibrddioglewch a gwyddorau ymddygiadol yn cyfrannu at feithrin cronfa 
o ddoniau ar gyfer y dyfodol ac mae Llywodraeth Cymru a’r byd academaidd yn 
gefnogwyr brwd o’r meysydd hyn. 

 
45. Mae cyfleoedd y chwyldro data a’r datblygiadau mewn gwybodaeth artiffisial yn ysgogi 

enghreifftiau cynyddol o gydweithredu ar draws y sectorau. Nod ein Cynllun 
Gweithredu ar yr Economi yw cadarnhau ein cefnogaeth mewn ffordd a all helpu i 
adeiladu diwydiannau’r dyfodol.  

 
Diwydiant Gwasanaethau Cwsmeriaid ac Awtomeiddio 
 

46. Mae sylwebwyr y diwydiant yn rhagweld y bydd tua 30% o swyddi canolfannau 
galwadau sgiliau isel yn cael eu colli dros y pum mlynedd nesaf ond bydd y galw am 
ddoniau sgiliau canolig a sgiliau uwch i weithio ar ffyrdd newydd o ymgysylltu â 
chwsmeriaid yn cynyddu, gyda cholled gyffredinol net o tua 10%. 
 

47. Mae’r De yn gartref i glwstwr sylweddol o wasanaethau cwsmeriaid rhagorol, fel HSBC, 
Admiral, TUI a gweithrediadau cydwasanaethau Llywodraeth y DU. Mae’r cwmnïau hyn 
yn cydnabod, wrth i Wybodaeth Artiffisial a mathau eraill o dechnoleg ddod i’r amlwg, y 
byddant angen pobl â sgiliau uwch i ymdrin ag ymholiadau mwy cymhleth a 
soffistigedig gan gwsmeriaid, na all technoleg eu hateb. 
 

48. Mae Llywodraeth Cymru, ynghyd â sefydliadau fel Fforwm Canolfannau Cyswllt Cymru, 
yn cydweithio er mwyn cael darlun a gwybodaeth gliriach am y diwydiant fel y gallant 
ddeall dyfodol gwasanaethau cwsmeriaid yng Nghymru. Mae Fforwm Canolfannau 
Cyswllt Cymru yn cynrychioli’r diwydiant gwasanaethau cwsmeriaid yng Nghymru ac yn 
cefnogi’r diwydiant i ddatblygu cynlluniau i ddiogelu eu gweithrediadau yn y dyfodol. 

 
Contractau Economaidd a Galwadau i Weithredu  

 
49. Mae awtomeiddio a digidoleiddio yn un o gonglfeini’r pum Galwad i Weithredu a geir 

yng Nghynllun Gweithredu ar yr Economi Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru 
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yn canolbwyntio ei chymorth ariannol ar helpu busnesau i baratoi ar gyfer heriau yfory 
a diogelu dyfodol economi Cymru a’r gweithlu. 

 
50. Er mwyn harneisio manteision awtomeiddio, bydd gofyn cael seilwaith sy’n cefnogi 

cydgysylltiad dyfeisiau mewn amgylchedd sydd wedi ei awtomeiddio. Mae hyn yn 
amrywio rhwng synwyryddion lluosog sydd nid yn unig yn canfod a monitro ond sydd 
hefyd yn trosglwyddo data yn rhwydd er mwyn galluogi dyfeisiau awtomataidd i ymateb 
a sicrhau canlyniadau gwahanol a phriodol. Gyda’r lefel hon o gydgysylltiad mewnol, 
mae gofyn cael lled band a chyflymder sylweddol er mwyn sicrhau y gall mewnbynnau, 
data a chanlyniadau fod yn amserol ac yn effeithlon.   
 

51. Mae’r Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn nodi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 
ddarparu band eang cyflym a dibynadwy ledled Cymru ac i alluogi’r farchnad i gyflwyno 
rhwydweithiau ffonau symudol pumed genhedlaeth (5G). Bydd Llywodraeth Cymru yn 
cydweithio â gweithredwyr ffonau symudol ac OfCom er mwyn cyflwyno atebion 
arloesol i ardaloedd gwledig yn benodol - lle mae topoleg Cymru yn her sylweddol. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Russell George AC 

Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Tŷ Hywel 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA                                                                           

 

                                                                                            18 Mai 2018 

 

 

 

Annwyl Russell 

 

Deiseb P-05-780 Ailagor Gorsaf Carno 

 

Mae'r Pwyllgor Deisebau wedi bod yn ystyried y ddeiseb uchod ers mis Hydref 

2017.   

 

Y tro diwethaf yr ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb oedd yn ein cyfarfod ar 1 Mai a 

chytunwyd y dylwn ysgrifennu atoch i ofyn: 

 a yw Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau am drafod bwriad Llywodraeth 

Cymru i ariannu cynlluniau i ddatblygu gorsafoedd yng Nghymru, gan 

gynnwys fel rhan o drafodaethau ynghylch y fasnachfraint rheilffordd yn y 

dyfodol; neu  

 a fyddai’n ystyried neilltuo amser i wneud hynny, yn unol â chais y 

deisebwyr. 

 

Rwyf hefyd wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth i roi sylwadau diweddaraf y deisebwyr iddo (wedi’u hamgáu er 

hwylustod) ac i ofyn am ymateb i’r awgrym bod Llywodraeth Cymru wedi adolygu 

ei pholisi mewn perthynas ag ariannu’r gwaith o ddatblygu gorsafoedd yng 

Nghymru yn uniongyrchol. 
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Mae rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor mewn perthynas â’r 

deisebau, gan gynnwys yr ohebiaeth gysylltiedig â’r camau y cytunwyd i’w cymryd, 

i’w gweld ar wefan y Cynulliad yn: 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=7515&Opt

=0 

 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb drwy anfon neges e-bost at y tîm clercio 

yn SeneddDeisebau@cynulliad.cymru.    

 

Yn gywir 

 

 

 

David J Rowlands AC 

Cadeirydd 

 

Amg: Sylwadau'r Deisebydd dyddiedig 20.4.18 
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Carno Station Action Group  
 

David J Rowlands 

Chair  

Petitions Committee 

National Assembly for Wales 

Cardiff Bay, CF99 1NA 

 

 

 

 

   

          April 19th, 2018 

 

 

Dear Mr Rowlands, 

Petition P-05-780 Reopen Carno station 

 

Thank you for forwarding us copies of your letter dated 24th October 2017 to the Cabinet Secretary for Economy 

and Transport and of his reply dated 30th November 2017. We are grateful for the opportunity to comment on 

his response and apologise for our long delay in doing so. 

 

Our chief reason for submitting a second petition was that the fundamental shift in Welsh Government policy 

away from funding new stations itself effectively eliminated the possibility of Carno station re-opening in a 

reasonable timeframe. This is because the alternative source of funding – the Department for Transport New 

Stations Fund – only becomes available every few years and because Wales has been disproportionately 

successful in the first two rounds (winning both Pye Corner and Bow Street). 

 

We fully understand that the powers, funding and responsibility for the development of rail infrastructure in 

Wales is reserved to the UK government, as Ken Skates points out in his reply. However, this has been the case 

from the start of devolution, and did not prevent the Welsh Government spending money from its block grant on 

new stations prior to 2016, using its powers under the Railways Act 2005.  

 

With the help of the National Assembly research service, we have been able to establish the extent of WG 

government support for new station schemes. In total, an average of £8.5 m per year was spent on new stations 

(and the new lines associated with some of them) over the 10 year period from 2005-6 to 2014-5. This 

represented 0.058% of the Welsh Government average annual budget for the period, which was £14.7 bn. [The 

annual expenditures are detailed in the Table reproduced at the end of this letter.] 

 

It has been suggested to us that the Welsh Government has had to discontinue expenditure on new stations 

programme because of cuts in the block grant, but in fact the block grant has risen every year since 2014-5 [see 

Table reproduced below.] 

 

We assume that the Welsh Governments previous policy of supporting the opening of new stations out of its 

block grant was driven by the desire to promote economic regeneration, especially in disadvantaged areas, and 

to encourage the move to sustainable transport, in line with its legal obligation to promote sustainability. There 

can be no doubt that the objectives of economic regeneration and sustainability are as important as ever, so we 

cannot understand why the Welsh Government has changed its new stations funding policy. 

 

The Cabinet Secretary’s reply does not explain why the Welsh Government has decided to stop opening new 

stations using its own funds, even though the rationale for so doing has not changed. It is all very well to “invest 

in the rail network to deliver services and infrastructure” as the Welsh Government continues to do, but this 

prioritises people already served by the railway network over those who are not served. This is the fundamental 

problem with the current approach of the Welsh Government and we believe it should be held to account for it. 

 

Given the valuable work the former Enterprise and Learning Committee did in highlighting the need for a Carno 

Station Business Case in the first place, we believe that the successor committee, the Economy, Infrastructure 

and Skills Committee, should examine the new stations funding issue. We are therefore writing to ask if your 

committee could refer our petition to them with this in view. 
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Yours sincerely, 

 

 

 

Jeremy Barnes,  

Chairman, Carno Station Action Group & Member of Carno Community Council 
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Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes  
Minister for Welsh Language and Lifelong Learning  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 

               Correspondence.Eluned.Morgan@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.   

 
Ein cyf/Our ref: MA-P/EM/1577/18 
 
 
Russell George AC 
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
Russell.George@cynulliad.cymru 

 
 
 

21 Mai 2018  
 

 
 
Annwyl Russell, 
 
Atodaf adroddiad ar ddulliau amgen o gwblhau prentisiaethau, yn unol â’r cais yng 
nghyfarfod Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 19 Ebrill 2018. 
 
Rwy’n gobeithio y bydd hwn yn bodloni eich gofynion.   
 
Yn gywir 
 

 
 
Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
Minister for Welsh Language and Lifelong Learning 
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Dulliau Amgen o Gwblhau Prentisiaethau 

  
Diben 
 

1. Darparu gwybodaeth i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau am ddulliau amgen o 
gwblhau prentisiaethau. Roedd hwn yn bwynt gweithredu yng nghyfarfod y Pwyllgor 
a gynhaliwyd ar 19 Ebrill 2018.  

 
Cefndir 
 

2. Yn 2013, gwnaed Rheoliadau Prentisiaethau (Amodau Cwblhau Cymreig Amgen) 
2013/1468 (Rheoliadau 2013). Mae Rheoliadau 2013 yn darparu bod unigolion sy’n 
gweithio o dan drefniadau gweithio amgen yn derbyn tystysgrif prentisiaeth ar ôl 
cwblhau fframwaith prentisiaeth Cymreig cydnabyddedig.   

 
3. Mae’r amodau safonol ar gyfer cwblhau prentisiaeth yn cynnwys bod person wedi 

llofnodi cytundeb prentisiaeth (cytundeb gwasanaeth) gyda chyflogwr, ei fod yn dilyn 
fframwaith cydnabyddedig ar ddyddiad y cytundeb prentisiaeth, ei fod wedi cwblhau 
cwrs hyfforddi ar gyfer y cymhwyster cymwyseddau a nodir yn y fframwaith, ei fod 
drwy gydol y cwrs wedi gweithio o dan y cytundeb prentisiaeth, a’i fod yn bodloni’r 
gofynion a nodir yn y fframwaith at ddiben derbyn tystysgrif prentisiaeth. Er bod yr 
amodau cwblhau safonol yn cwmpasu’r mwyafrif helaeth o brentisiaid, roedd rhai 
unigolion, ac yn benodol y rheini sy’n hunangyflogedig a’r rheini a gollodd eu swyddi 
tra roeddent wedi’u cyflogi fel prentisiaid, wedi’u heithrio ohonynt. Sicrhaodd 
Rheoliadau 2013 gymhwysedd a chyfranogiad parhaus i’r grwpiau hyn o unigolion.  

 
 
Rheoliadau (Amodau Cwblhau Cymreig Amgen) 2013 

 
4. Mae Rheoliadau 2013 yn nodi’r amgylchiadau lle y bydd person sydd naill ai’n 

hunangyflogedig neu sydd wedi colli ei swydd yn gallu cwblhau prentisiaeth Gymreig 
at ddibenion Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (y Ddeddf).   

 
5. Dyma grynodeb o’r trefniadau gweithio amgen hyn: 

 

 Lle mae person yn gweithio fel person hunangyflogedig tra bydd yn dilyn 
fframwaith prentisiaeth Cymreig cydnabyddedig.  

 Lle mae’r prentis a oedd yn gweithio o dan gytundeb prentisiaeth wedi dechrau’r 
cwrs hyfforddi ar gyfer y cymhwyster cymwyseddau a nodir yn y fframwaith ac yn 
colli ei swydd yn ystod y brentisiaeth ac yn bodloni’r amodau a nodir yn y 
rheoliadau.  

 
6. Mae’r amodau cwblhau amgen yn galluogi i berson gwblhau prentisiaeth o dan y 

trefniadau gweithio amgen rhagnodedig hyn. Lluniwyd Rheoliadau 2013 i sicrhau nad 
oedd unrhyw berson hunangyflogedig yn cael ei hepgor mewn modd artiffisial wrth 
ddilyn prentisiaeth. Mae Rheoliadau 2013 hefyd yn cefnogi’r prentisiaid a gyflogwyd 
ac sy’n gweithio o dan gytundeb prentisiaeth ond a gollodd eu swyddi.  

 
 
Cymhwysedd  
 

7. Nid oes cyfyngiadau o ran sectorau neu swyddi ar gyfer amodau cwblhau prentisiaeth 
amgen yng Nghymru. Mae dysgwyr hunangyflogedig yn gymwys i ymuno â’r Rhaglen 
Brentisiaeth cyhyd â bod pob gofyniad cymhwysedd arall yn cael ei fodloni.    
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8. Nid yw Cymru wedi dilyn polisi Lloegr lle y gosododd yr Amodau Cwblhau Amgen 
cyfatebol baramedrau cul ar gyfer hunangyflogaeth drwy nodi nifer fechan o feysydd 
gwaith.    

 
 
Canllawiau ar gyfer y sector adeiladu 

  
9. Cyhoeddwyd canllawiau ychwanegol i holl ddarparwyr y Rhaglen Brentisiaeth i 

sicrhau bod prentisiaid hunangyflogedig yn y sector adeiladu yn cael cefnogaeth 
ddigonol yn ystod eu prentisiaeth. 
 

10. Amlinellir y canllawiau isod, ac os na fodlonir y meini prawf, ni fydd Llywodraeth 
Cymru yn ariannu’r brentisiaeth:   
 

a. Ni chaniateir unrhyw Brentisiaid hunangyflogedig ar Lefel 2; dylai prentisiaid 
hunangyflogedig fod ar Lefel 3 neu uwch yn unig, ar ôl cyrraedd lefel 2 eisoes, 
a rhaid iddynt fodloni’r holl feini prawf hunangyflogaeth eraill.   

b. Rhaid i’r prentis hunangyflogedig fod ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad mewn 
diwydiant cysylltiedig cyn dechrau’r brentisiaeth. Byddai enghreifftiau’n 
cynnwys gosod cyfarpar domestig neu ddiwydiannol, gwaith atgyweirio neu 
gynnal a chadw, neu adeiladu.  

c. Rhaid i’r prentis hunangyflogedig gael ei oruchwylio mewn modd effeithiol gan 
berson profiadol yn y maes neu’r sector sy’n berthnasol i’r brentisiaeth. Rhaid 
i’r goruchwyliwr fod yn rhywun sydd â hyfforddiant, profiad, a gwybodaeth 
ddigonol a nodweddion eraill a fyddai’n ei alluogi i gynorthwyo’r prentis yn 
briodol. Bydd lefel y cymhwysedd sy’n ofynnol yn dibynnu ar ba mor gymhleth 
yw’r sefyllfa a’r cymorth penodol sydd ei angen.   

ch. Rhaid i’r prentis hunangyflogedig sicrhau bod ei dasgau/cymhwysedd yn cael  
eu gwirio’n gywir gan berson neu gyflogwr cymwys yn y diwydiant. Er 
enghraifft, byddai tystiolaeth o gymhwysedd yn cael ei gadarnhau gan berson 
cymwys o’r diwydiant, gyda’r dystiolaeth o gymhwysedd yn dod ar ffurf Cynllun 
Ardystio Sgiliau Adeiladu/Cynllun Cymhwysedd Offer Adeiladu ar y lefel a’r 
swydd briodol, neu ardystiad Gwresogi ac Awyru Trydanol wedi’i reoleiddio 
gan y diwydiant. 

d. Rhaid i ddarparwr y Brentisiaeth ddarparu hyfforddiant Iechyd a Diogelwch a 
rhaid i’r prentis gael cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu priodol h.y. 
cerdyn prentis CASA.  

dd. Dylai’r darparwr sicrhau nad yw’r prentis yn ymgymryd ag unrhyw 
weithgareddau nad yw wedi’i hyfforddi/yn gymwys i’w gwneud yn ystod y 
brentisiaeth; ac eithrio pan fydd o dan oruchwyliaeth uniongyrchol 
goruchwyliwr cymwys o’r diwydiant (gweler pwynt ch uchod) a dim ond os nad 
yw’r gweithgareddau’n mynd yn groes i unrhyw ofyniad cyfreithiol ar gyfer 
cymhwysedd, megis Diogelwch Nwy. 
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Russell George AC  
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau   

30 Mai 2018 

 

Annwyl Russell 

Gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel 

Mae copi ynghlwm o'n hadroddiad diweddar ynghylch gwneud i'r economi weithio 
i'r rheini sydd ag incwm isel. Gan fod rhai o feysydd yr adroddiad yn berthnasol 
iawn i bortffolio eich Pwyllgor, roeddwn am ei rannu â chi.  

Rydym yn disgwyl ymateb Llywodraeth Cymru erbyn 4 Gorffennaf, a chynhelir dadl 
yn y Cyfarfod Llawn yn fuan ar ôl hynny.  
 

Yn gywir 

 

John Griffiths AC 
Cadeirydd 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 
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Eitem 4.4



 

We welcome correspondence in Welsh or English 
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Gweler isod linc i adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 

Chymunedau ar wneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel. 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11562/cr-ld11562-

w.pdf  

 

Please find below a link to the report of the Equality, Local Government and 

Communities Committee on ‘Making the economy work for people on low 

incomes’. 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11562/cr-ld11562-

e.pdf  
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Ken Skates AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 
Cabinet Secretary for Economy and Transport 
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg  yn yr un iaith ac ni fydd 

gohebu yn y 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.   

 
 
Russell George AM  
Cadeirydd 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

 
 

1 Mehefin 2018  
 

Annwyl Russell  
 
Addewais y byddwn yn ysgrifennu atoch gyda'r diweddaraf am fy nhrafodaethau â'r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth am fater sy'n gysylltiedig â threfniadau ariannol y 
fasnachfraint.  
 
Mae'n dda gen i ddweud bod yr Ysgrifennydd Gwladol a finne wedi dod i gytundeb ar ôl 
trafod cadarnhaol a manwl ers Medi 2017. Mae'r cytundeb yn diogelu sefyllfa gyllidol y ddwy 
lywodraeth mewn ffordd deg a chydradd gan briodoli rhwymedigaethau'n gywir ac yn 
bwysicach, mewn ffordd a ddaw â budd i deithwyr yng Nghymru a Lloegr. O gofio bod rhai 
o'n gwasanaethau trenau'n rhychwantu'r ffin, mae'r cytundeb yn cynnwys cymal ynghylch 
gwasanaethau yn Lloegr yn unig.  
 
O ran addasu'r tâl mynediad, mae'r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth yn cadw'r risg 
a'r cyfle a ddaw yn sgil adolygu'r rheoliadau  i newid taliadau mynediad yn y dyfodol ar 
Network Rail.  Mae hynny'n golygu y caiff contract gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r 
Gororau ei drin yn un ffordd ag unrhyw fasnachfraint arall ac na fydd effaith negyddol ar 
brisiau tocynnau na lefelau gwasanaeth.  
 
I esbonio'r sefyllfa'n glir ichi, ar ôl ystyried mater addasu'r tâl mynediad yn fanwl, bydd ein 
cytundeb yn dod â thaliad addasu'r tâl mynediad rhwng Trenau Arriva Cymru a'r Adran 
Drafnidiaeth i ben. Yn 2017/18. £69.85 miliwn oedd y taliad addasu hwnnw, a rhagwelwyd y 
byddai'n codi gyda chwyddiant. Bydd Gweinidogion yn cofio y bu sôn llynedd bod 
Llywodraeth Cymru wedi talu dros £1 biliwn i Lywodraeth y DU dros 15 mlynedd contract 
gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r Gororau.  
 
Gyda'r taliad addasu hwnnw wedi dod i ben, rydym wedi cytuno ar drefniant newydd, tebyg 
i'r trefniant rhwng gweithredwyr y masnachfreintiau a'r Adran Drafnidiaeth yn Lloegr, ond a 
fydd hefyd yn ystyried y ffordd y mae Llywodraeth Cymru'n cael ei hariannu. Trwy'r 
cytundeb hwn, pennir taliadau addasu rhwng Llywodraeth Cymru a'r Adran Drafnidiaeth neu 
rhwng yr Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru yn y dyfodol trwy gymharu'r gwir 
daliadau mynediad a dalwyd i Network Rail â'r taliadau a ragdybiwyd yn ein contract 
gwasanaethau rheilffyrdd. Os bydd y gwir daliad mynediad yn cyfateb i'r swm rhagdybiedig, 
ni fydd angen taliad addasu.  
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Oherwydd natur gymhleth y ffordd y mae Llywodraeth Cymru'n cael ei hariannu am 
ddarparu gwasanaethau rheilffyrdd, bydd cyfnod pontio i roi ystyriaeth i ragdybiaeth 
Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant (2017-2020) y Trysorlys.  Yn ôl y rhagdybiaeth honno, 
bydd y taliadau addasu'n parhau ar y lefel a ragwelir. Ar sail hynny, bydd Llywodraeth 
Cymru'n gwneud dau daliad i'r Adran Drafnidiaeth - £24.8 miliwn yn 2018/19 a £71.8 miliwn 
yn 2019/20. Mae'r cytundeb yn caniatáu inni hefyd allu ailystyried y trefniadau indemnedd 
pe bai newidiadau'n cael eu gwneud i strwythur y taliadau mynediad, y taliadau i'r rheini 
sydd â'r fasnachfraint, y Cyfnodau Rheoli neu strwythur diwydiant rheilffyrdd ehangach 
Prydain.  
 
O ran ariannu Metro'r De, mae'r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth wedi cadarnhau 
eto ei ymrwymiad i dalu £125m (prisiau 2014) tuag at y gost.  Caiff hwnnw ei dynnu i lawr yn 
unol â gwariant. Mae'r cytundeb yn cynnwys mecanwaith hefyd ar gyfer ailgyfrif yr addasiad 
yn sgil trosglwyddo seilwaith Leiniau'r Cymoedd. 
 
Mae copi o'r cytundeb yn cael ei baratoi ar gyfer ei gyhoeddi a gwna i'n siwr eich bod yn 
cael copi.  
 
 

 
 
 
 
 

Ken Skates AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth  
Cabinet Secretary for Economy and Transport 
 
 
 

Tudalen y pecyn 42



Ken Skates AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 
Cabinet Secretary for Economy and Transport 
 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru 

Correspondence.Ken.Skates@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 
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Ein cyf/Our ref MA – P/KS/1837/18 
 

 
Russell George AC 
Cadeirydd 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
 

25 Mai 2018  
 

Annwyl Russell 
 
 
Rwyf yn falch o’ch hysbysu mai’r ymgeisydd yr wyf yn ei ffafrio ar gyfer swydd Cadeirydd 

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru yw Mr John Lloyd Jones OBE, FRAgS, Hon FLI. 
Yn amodol ar adroddiad boddhaol cyn penodi, rwy’n bwriadu penodi Mr Jones am flwyddyn.   
 
Roedd safon yr ymgeiswyr a gynigiodd am y swydd hon trwy’r broses penodiadau 
cyhoeddus yn uchel, ac rwyf am ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i roi eu henwau ger 
bron. Rwyf wedi penderfynu penodi’r Cadeirydd am gyfnod dros-dro o flwyddyn er mwyn 
iddo allu canolbwyntio ar sefydlu’r Comisiwn.   
 
Mae gan Mr Jones gymwysterau gwych, a bydd yn cynnig sefydlogrwydd a dibynadwyedd 
wrth imi ail-asesu’r sgiliau a’r wybodaeth bwysicaf ar gyfer y Comisiwn yn y tymor hwy. 
Mae’n Gadeirydd profiadol, gyda gwybodaeth eang ac amrywiol am y sectorau cyhoeddus a 
phreifat.  Cyn bwysiced hefyd, mae ganddo’r gallu a’r sgiliau i greu bwrdd a’i gael i weithio’n 
gyflym.  Mae gan Mr Jones hanes o fod yn arweinydd ac rwy’n hyderus y bydd yn gallu 
sefydlu comisiwn sy’n gallu aseseu anghenion seilwaith yn llwyddiannus a llunio’n 
strategaeth fuddsoddi hirdymor.    
 
Rwy’n edrych ymlaen at dderbyn yr adroddiad o’ch gwrandawiad cyn penodi.  

 
 
 
 
 

Ken Skates AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 
Cabinet Secretary for Economy and Transport 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Personal background 
 

1. Do you have any business or financial connections or other commitments which 

might either give rise to a conflict of interest in carrying out your duties, or impact 

on the time you are able to commit to the role? 

 

I have no business or financial connections that might give rise to a conflict of 

interest.  I am at present a Trustee of the Campaign for National Parks and 

President of the Snowdonia Society.  In gathering evidence for the Review of 

Designated Landscapes in Wales we found scant evidence of National Parks being 

a barrier to appropriate development.  However there is a public perception, 

stronger in some areas than on others, that this is not true.  NICfW will be a new 

body and it is important that it starts with a clean sheet.  Therefore if my 

appointment is confirmed, I intend to resign from both positions.  This position 

requires a commitment of five days a month, I have no difficulty with that and 

from previous experience in both the private and public sectors what you sign up 

to and what you actually do in terms of time commitment can be considerably 

different; I accept that situation, what is important is to set up a functioning and 

useful body 

 

During the past few years I have accepted contracts from the Planning 

Inspectorate to examine Nationally Significant Infrastructure Projects.  I will not be 

seeking nor accepting any further contracts. 

 

 

2. Have you ever held any post or undertaken any activity which might cast doubt on 

your political impartiality? 

 

Apart from voting, I have not been involved with or been a member of any 

political party.  My wife has been both a District Council member and a County 

Council member; she has always stood as an Independent. 

 

 

3. How has your experience to date equipped you to fulfil your responsibilities as chair 

of the Commission? 

 

As can be seen from my CV, I have had two significant chairing roles.  One as 

Chairman of NFU Wales which included steering the organisation through the BSE 

Crisis in the mid 90s and secondly as Chairman of CCW for ten years between 

2000 and 2010.  I have also had numerous other Chairman roles of other 

organisations with different degrees of complexity. 
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Performance of the role 
 

4. As the Commission will be a new body, how will you build its reputation as an 

independent body that is able to influence the Welsh Government’s approach to the 

strategic delivery of infrastructure in Wales? 

 

With others, I will seek to build NICfW's reputation as an independent body 

based on relevance, competence and strategic thinking including a combination 

of evidence gathering and analysis and imagination. 

 

 

5. How do you intend to build relationships with local and regional bodies across 

Wales, and also organisations beyond Wales such as the UK National Infrastructure 

Commission, to ensure that the Commission is able to work across areas where 

responsibilities of a number of organisations meet? 

 

Both the Welsh Government's Consultation and the Economy Infrastructure and 

Skills Committee's response agree that close working between NICfW and the UK 

National Infrastructure Commission will be essential. I agree and it will be a 

priority to explore how best this can be achieved.  As for building relationships 

with other bodies, then a combination of informing them of our existence and 

purpose and a willingness to spend as much time as possible listening would be a 

good starting point. A review of bodies that should be consulted in one of the 

Annexes should also be undertaken, there may be some omissions.   

 

 

6. What will be your key priorities in this new role? 

 

Putting together a functioning team as quickly as possible which includes 

Commissioners with complementary skills that also reflects Wales's diversity, 

geographic spread, age and gender balance.  Settled staff working to a defined 

budget and operating from an agreed base is equally important.  An agreed base 

for setting up an organisation may not be the same base when the organisation is 

settled and up and running. 

 

 

7. What risks have you identified to the Commission in carrying out its duties? 

 

The remit of NICfW is to provide advice on economic and environmental 

infrastructure yet the appointment is made by the Cabinet Secretary for Economy 

and Transport and I am appearing in front of the Economy, Infrastructure and 

Skills Committee.  Where are the mechanisms for engaging the environmental 

side of the remit.  There is also a need for a clear remit; I confess that I am 

struggling with the concept of a body which is both "Independent" and 

"Accountable".  The time scales of the three year reports need to be agreed to 

lessen the temptation of them being used as "political footballs " during 

Tudalen y pecyn 48



elections.  I have no problem with annual reports that monitor progress and work 

undertaken. 

 

 

8. The Committee was keen that the Commission demonstrates an understanding of 

all parts of the nation. How will you ensure that it takes an approach that looks at 

the diverse needs of all parts of Wales? 

 

The answers given to questions 5 and 6 broadly cover this question.  A detailed 

answer can only be given when a fully functioning body is in place when the scale 

and nature of the challenge is better known.  Like all these answers, I must stress 

that these are my initial thoughts.  For a body like NICfW to deliver value then it 

must function as a team in which the main role of the Chairman is to listen to 

others.    

 

 

Accountability 

 

9. What criteria should we use to assess your performance at the end of your term? 

 

Progress made at the end of 12 months. 

 

 

10. The Cabinet Secretary has said that the Commission’s terms of reference will make 

clear that it will have to conduct itself in line with the principles and goals of the 

Future Generations act.  How do you see the Commission operating within that 

framework? 

 
The remit of NICfW fits very neatly with the aims of the Future Generations Act.  

The strategic infrastructure needs of Wales over a 5 to 30 year period will help 

Welsh Government and Welsh society to deliver a long term policy that protects 

the interest of future generations and is based on the need and opportunity to 

work together in a better and smarter way. 
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