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Ein cyf/  RE/739/22 

Llyr Gruffydd AS,  
Cadeirydd, y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a’r Seilwaith 

20 Gorffennaf 2022 

Annwyl Llyr, 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU 

Diolch am eich llythyr yn ymwneud â'r Memorandwm hwn. Yr wyf wedi ymateb i'ch cwestiynau 
yn eu tro isod.   

1. I ba raddau y mae’r Bil, fel y’i drafftiwyd, yn adlewyrchu blaenoriaethau polisi
Llywodraeth Cymru mewn perthynas â buddsoddi mewn seilwaith?

Nodwyd dull y Llywodraeth o ymdrin â seilwaith yn strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith 
Cymru (WIIS), a gyhoeddais ochr yn ochr â'r gyllideb ddrafft ar 20 Rhagfyr 2021. Mae'r 
WIIS yn sefydlu'r canlyniadau y mae'n rhaid i fuddsoddi mewn seilwaith eu galluogi, tra'n 
cydnabod ein hymrwymiad cyffredinol i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur.  

Mewn egwyddor, fel benthyciwr i fenthycwyr cyhoeddus a phreifat sydd â mandad eang i 
helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chefnogi twf economaidd rhanbarthol a lleol, 
mae gan Fanc Seilwaith y DU (UKIB) y potensial i gefnogi blaenoriaethau seilwaith 
Llywodraeth Cymru. 

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?

Trafodais amcanion y Banc gyda'i Gadeirydd a'i Brif Swyddog Gweithredol. Fel y'i 
drafftiwyd, deallaf nad yw'r amcanion hyn yn hollgynhwysol, a'u bod yn ddigon eang i 
gwmpasu ystod gynhwysfawr o ymyriadau mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd, gan 
gynnwys bioamrywiaeth, atebion sy'n seiliedig ar natur neu'r economi gylchol. Fodd bynnag, 
ni fyddwn yn amharod i weld yr amcanion hyn ar wyneb y Bil. 

Byddwch hefyd yn ymwybodol o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a gyflwynais ar 
25 Mai 2022 fy mod yn credu y dylid cael cyfatebiaeth rhwng gweinyddiaethau o ran 
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llywodraethu'r Banc, fel y byddai gan Lywodraethau Datganoledig, er enghraifft, rôl i'w 
chwarae wrth bennu Blaenoriaethau a Chynlluniau Strategol y Banc. Byddai hyn yn 
caniatáu i amcanion y Banc gael eu mireinio ac i flaenoriaethau a chynlluniau gael eu 
hailystyried lle bo angen tra'n parchu cymwyseddau datganoledig yn llawn. 
 
 
3. Sut y bydd y Banc yn ystyried deddfwriaeth Cymru, er enghraifft Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, wrth wneud ei benderfyniadau o ran buddsoddi? 
 
Byddai'n well cyfeirio'r cwestiwn hwn at UKIB, ac efallai yr hoffech eu gwahodd i roi 
tystiolaeth. 
 
 
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 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? 
 
Yr wyf yn dal yn bryderus, fel y nodwyd yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar 25 
Mai 2022, fod materion sy'n ymwneud â llywodraethu'r Banc wedi'u gadael yn nwylo 
Trysorlys EM yn unig fel y dangosir gan y Bil a'r Ddogfen Fframwaith. Er mwyn parchu 
cymwyseddau datganoledig, mae'n angenrheidiol cywiro materion o'r fath; ac wrth wneud 
hynny, fy newis i fyddai bod Llywodraeth y DU yn gwneud gwelliannau i'r Bil. 
 
 
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.  

 
Byddai'n well cyfeirio'r cwestiwn hwn at UKIB, ac efallai yr hoffech eu gwahodd i roi 
tystiolaeth. 
 
 
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.   
 
Byddai'n well cyfeirio'r cwestiwn hwn at UKIB, ac efallai yr hoffech eu gwahodd i roi 
tystiolaeth. 
 
 
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?  
 
Fel gydag amcanion y Banc, mae'n ymddangos bod y diffiniad yn weddol eang. Fodd 
bynnag, byddwn yn ailadrodd fy sylwadau ynghylch yr angen am gyfatebiaeth rhwng 
gweinyddiaethau o ran llywodraethu'r Banc. Byddai hyn yn darparu'r modd yr ydym yn 



ailedrych ar y cyd a chyda pharch llawn at gymwyseddau datblygedig yr amcanion a'r 
diffiniadau pe baent yn cael eu hystyried, er enghraifft, fel rhai sy'n cyfyngu'n ormodol. 
 
 
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?   
 
Mae Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, Llwybr Newydd, yn rhoi blaenoriaeth i deithio llesol a 
thrafnidiaeth gyhoeddus dros ddefnydd ceir preifat. Er bod Gweinidogion Cymru wedi oedi'r 
llif presennol o brosiectau ffyrdd tra'n aros i banel annibynnol eu hadolygu, maent wedi bod 
yn glir nad dyma ddiwedd gwaith ffordd yng Nghymru. Bydd diwygiadau i'r rhwydwaith 
ffyrdd yn hanfodol er mwyn galluogi'r newid moddol hwn, lleihau teithiau ceir preifat ac, yn y 
pen draw, cyflawni targedau sero net 2050 a rennir gan bob Llywodraeth. Bydd Llywodraeth 
Cymru yn gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i ddatblygu a gweithredu seilwaith 
ffyrdd sy'n diwallu anghenion cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. 
 
 
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?  
 
Mae angen modelau ariannu arloesol i dalu am ddatgarboneiddio cartrefi ar draws yr ystod 
o ddeiliadaethau, megis y sectorau rhentu preifat a pherchen-feddianwyr, na all eu costau 
ddibynnu'n llawn ar y Llywodraeth.   Gwyddom y bydd datgarboneiddio'r cartrefi hyn yn 
costio swm sylweddol ac y bydd angen i'r arian ddod o amrywiaeth o ffynonellau – o ran 
cyllid y llywodraeth a chyllid preifat.  
  
Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau gwerthuso amrywiaeth o opsiynau ar gyfer ariannu 
ôl-osod yn y sectorau perchen-feddiannaeth a rhentu preifat. Mae'r rhain yn cynnwys cyllid 
grant a chyllid ad-daladwy. Bydd gallu ariannol y defnyddiwr terfynol yn cael ei ddefnyddio 
i'w helpu i'w cyfeirio at yr ateb ariannu mwyaf priodol yn y tymor canolig.  Rydym hefyd yn 
dod â phanel o arbenigwyr o bob rhan o'r sector cyllid at ei gilydd i weithio gyda ni i 
werthuso opsiynau a llunio'r atebion ariannu hyfyw hynny.   
  
Mae gan y cynnig hwn y potensial i ddarparu ffynhonnell ychwanegol o gyllid, i'r 
sefydliadau/prosiectau hynny sydd â'r gallu i dderbyn ac ad-dalu cyllid dyledion. Bydd 
angen rhagor o fanylion am y cyllid a gynigir i benderfynu pa mor ddefnyddiol y bydd o ran 
helpu i gefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i ddatgarboneiddio stoc tai Cymru. 
 
 
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'.  
 
Byddai'n well cyfeirio'r cwestiwn hwn at UKIB, ac efallai yr hoffech eu gwahodd i roi 
tystiolaeth. 
 
 
11. A oes unrhyw fathau eraill o brosiectau y credwch na ddylid caniatau i'r Banc eu 
cefnogi? 



 
Sylwaf o'r Ddogfen Fframwaith na ddylai buddsoddiadau mewn seilwaith sy'n cefnogi twf 
economaidd "wneud niwed sylweddol yn erbyn ei [y Banc] amcan hinsawdd", ac yn wir bod 
amod ar y Banc i sicrhau bod hynny'n wir. 
Mae'n amlwg i mi fod yn rhaid i ymarfer y Banc o ddiwydrwydd dyladwy mewn perthynas â'r 
amod hwn fod yn ganolog i benderfynu a yw prosiect yn cael ei gefnogi neu fel arall. 
 
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? 
 
Gweler fy atebion i gwestiwn 2 a 7.  
 
 
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 DU. Pa drefniadau sydd ar waith i sicrhau 
yr ymgynghorir â Llywodraeth Cymru (a llywodraethau datganoledig eraill) cyn 
unrhyw newidiadau o’r fath?  
 
Gwler fy atebion i gwestiwn 2 a 7.  
 
 
14. Pa rôl fydd gan y Senedd o ran ystyried is-ddeddfwriaeth i newid 
gweithgareddau’r Banc neu’r diffiniad o seilwaith? 
 
Gwler fy atebion i gwestiwn 2 a 7.  
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
 
 


