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Annwyl Russell, 
 

 
Hoffwn ddiolch i’r pwyllgor am roi’r cyfle imi gynnig tystiolaeth ar gyfer eich ymholiad i 
Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru.   

 
Yn ystod y sesiwn, dywedais y byddem yn paratoi papur i’r pwyllgor yn rhoi amlinelliad 
o’n modelau ar gyfer y comisiwn.  Mae hwn wedi ei atodi i’r llythyr hwn.   

 
Rwy’n gobeithio y bydd y pwyllgor yn teimlo bod y papur hwn yn ddefnyddiol ac yn 
edrych ymlaen at ddarllen yr adroddiad pan gaiff ei gyhoeddi.   

 
Yn gywir,  

 

 
 
 
 
 

 
Ken Skates AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith 
Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure 
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Cyflwyniad 

1.1. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sefydlu Comisiwn Seilwaith 

Cenedlaethol i Gymru i roi cyngor arbenigol, annibynnol ar faterion a 

blaenoriaethau sy’n gysylltiedig â seilwaith strategol.   

Wrth benderfynu ar statws a chylch gwaith cychwynnol comisiwn ar gyfer 
Cymru, edrychwyd ar y modelau presennol ar gyfer cyrff seilwaith ym 
Mhrydain ac yn rhyngwladol.   

Mae ein rhaglen Lywodraethu, ‘Symud Cymru Ymlaen’, yn pennu sut y bydd 

Llywodraeth Cymru yn adeiladu Cymru mwy hyderus, mwy cyfartal, sydd â 

gwell sgiliau ac sy’n fwy cadarn.  Mae’n cynnwys cyfres uchelgeisiol o bolisïau 

fydd yn golygu y bydd y wlad yn fwy llewyrchus a diogel, iach ac egnïol, yn 

wlad uchelgeisiol sy’n dysgu, sy’n unedig ac yn gysylltiedig.   

 

1.2. Rhan allweddol o gyflawni’r uchelgais hwn fydd symud ymlaen tuag at 

strategaeth buddsoddi mewn seilwaith sy’n fwy hirdymor sy’n cynnwys 

egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  Bydd y buddsoddiad 

hwn yn hollbwysig i sicrhau bod y seilwaith yn cysylltu pobl a chymunedau 

mewn dull sy’n addas at y diben, ac sy’n edrych ymlaen at anghenion yfory yn 

ogystal â heddiw.    

 

1.3. Mae nifer o weinyddiaethau wedi sefydlu cyrff i ddarparu cyngor arbenigol, 

annibynnol ar faterion seilwaith.  Mae statws a’r dull o lywodraethu cyrff o’r 

fath yn amrywio.   Fodd bynnag, eu swyddogaeth allweddol cyffredin yw 

ceisio buddsoddi mewn ffordd newydd, yn hytrach na’r buddsoddi tymor byr 

dinistriol, o ganlyniad i wleidyddiaeth tymor byr, a chael strategaeth fuddsoddi 

hirdymor mwy cynhyrchiol sy’n adlewyrchu consensws cryfach, mwy sefydlog 

sy’n cael ei alluogi gan gyngor arbenigol, annibynnol o’r fath.   

Prif egwyddorion  
 

2.1. Mae ein syniadau ynghylch y math o fodel a fyddai ar y cychwyn yr un mwyaf 

buddiol i Gymru wedi bod yn seiliedig ar ganlyniadau a nifer o elfennau 

allweddol:    

2.2. :  

i. Mae angen i’r comisiwn gefnogi nodau ac egwyddorion gweithio 

sydd wedi’u sefydlu o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol   
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ii. Mae angen uniondeb a’r gallu i roi cyngor arbenigol ac 

annibynnol i Weinidogion Cymru sy’n cynrychioli anghenion a 

safbwyntiau y gymdeithas gyfan   

iii. Dylai’r comisiwn gydnabod cyfyngiadau ar y gyllideb, yn ogystal 

ag ymrwymiad y llywodraeth i sicrhau cyn lleied â phosib o 

ddeddfwriaeth newydd,  

iv. Dylai trefniadau llywodraethu a chyllido’r llywodraeth fod yn 

gymesur i’r gwerth ychwanegol y gallai gynnig i sefydlu 

strategaeth seilwaith sefydlog, mwy hirdymor ar gyfer Cymru.    

v. Mae angen i’w gyngor ategu’r dull o ddatblygu Fframwaith 
Datblygu Cenedlaethol Cymru ar gyfer cynllunio strategol ar y 
tir, o dan y Ddeddf Gynllunio ddiwethaf.   

vi. Dylai gwaith y comisiwn, yn seiliedig ar arbenigedd ac 
annibynniaeth, gefnogi fframwaith benderfynu a chydsynio 
gyflymach, drwy adlewyrchu consensws o anghenion a 
safbwyntiau y gymdeithas gyfan a chyflymu twf.   
 

2.3. Yna caiff yr egwyddorion hyn eu profi fel rhan o’r gwaith o asesu modelau 

eraill o weinyddiaethau amrywiol er mwyn sefydlu yr ateb gorau i Gymru.  Bu 

pwyslais arbennig ar gylch gwaith, aelodaeth, arbenigedd, cwmpas (gan 

gynnwys cwmpas ariannol) a manteision comisiwn wedi ei fesur yn erbyn 

costau gweithredu.    

  

Modelau y DU a Rhyngwladol   

 
3.3. Cafodd nifer o fodelau gwahanol eu nodi i’w hystyried.  Mae modelau y DU a 
modelau rhyngwladol yn bodoli mewn amgylcheddau sy’n wahanol iawn i Gymru,  
Mae nifer o elfennau gwahanol yn cynnwys cyfyngiadau daearyddol, y cyd-destun 
gwleidyddol, setliadau datganoledig , fframweithiau deddfwriaethol ac adnoddau 
ariannol a chyfrifo.   
 
3.4. Roedd y modelau gafodd eu hystyried yn cynnwys:  
 
Enw Statws Cylch Gwaith 

Comisiwn 
Seilwaith y DU  

Cynghorol  
Anstatudol 

 Wedi ei sefydlu’n gyntaf ar ffurf 
anstatudol/cysgodol  

 O fis Ionawr 2017 caiff ei ail-sefydlu fel 
asiantaeth weithredol anstatudol sy’n atebol i’r 
Trysorlys  

 Gorfodol i ddadansoddi seilwaith 30 mlynedd y 
DU  

 Cynnwys seilwaith trawsffiniol datganoledig   

 Dim cylch gwaith statudol dros seilwaith 
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statudol, ond gallai edrych ar anghenion 
datganoledig drwy wneud cais   

 Seilwaith o fewn y cwmpas yn cynnwys ynni, 
trafnidiaeth, dŵr a charthffosiaeth, amddiffyn 
rhag llifogydd a chyfathrebu digidol  

 Ni fydd yn cynnwys seilwaith ‘cymdeithasol’ – 
ysbytai, ysgolion a charchardai ac ati  

 Terfyn ariannol pendant wedi ei osod gan 
Drysorlys EM   

 Cynlluniau seilwaith hirdymor i’w gosod 
gerbron y senedd   

 I gynnwys cadeirydd, comisiynwyr, Prif 
Swyddog Gweithredol a swyddfa â staff.   

The Scottish 
Futures Trust 

Cyflawni 
Cwmni Hyd 
Braich  

 Cwmni annibynnol, hyd braich a sefydlwyd gan 

Lywodraeth yr Alban   

 Yn 2015/16 amcangyfrifwyd bod £146 miliwn o 

fanteision ac arbedion net o ganlyniad i’r SFT.      

 Cyllideb weithredol o £10.3m yn 2016/17.  

Ymddiriedolaeth yn cynnwys 70 o weithwyr 

proffesiynol ym maes ariannu, caffael a 

chyflawni seilwaith     

 Cwmpas yn cynnwys tai, carbon isel, addysg a 

digidol    

 Ffyrdd eraill o gyllido i gynnwys mentrau nad 

ydynt yn dosbarthu elw, mentrau tai ar y cyd 

ac ariannu treth cynyddrannol ochr yn ochr â’r 

awdurdodau lleol.     

 Rhan o’r cyfiawnhâd ar gyfer y model oedd 

cyllido prosiectau seilwaith penodol oddi ar 

lyfrau balans y llywodraeth 

 Newidiadau diweddar i reolau Eurostat wedi 

golygu bod y ddyled fenthyca hon yn dod o 

dan y llywodraeth  

Bwrdd 
Buddsoddi 
Strategol 
Gogledd 
Iwerddon  

Cynghorol 
Statudol 

 Cwmni wedi ei gyfyngu gan warant  

 Wedi ei sefydlu drwy is-ddeddfwriaeth  

 O dan berchnogaeth y Prif Weinidog ac wedi’i 

ariannu o fewn terfynau gwariant adrannol.   

 Cynghori llywodraeth, awdurdodau lleol a 

chyrff eraill  

 Ein prif gyfrifoldeb yw paratoi strategaeth 

fuddsoddi 10 mlynedd, cefnogi partneriaid y 
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sector cyhoeddus trwy ddarparu staff 

arbenigol, uned rheoli eich asedau eich hunan; 

a diwygio hyrwyddwyr  

 Gweithgareddau wedi eu harwain gan nodau 

polisi llywodraethol gorfdol   

 Yn gweithio o fewn cyfyngiadau cyllidebol 

buddsoddiadau. 

Infrastructure 
Australia 

Cynghorol 
Statudol  
 

 Sefydlwyd trwy ddeddfwriaeth sylfaenol   

 Cynghori’r Llywodraeth ac yn archwilio 

seilwaith sy’n bwysig yn genedlaethol   

 Datblygu Cynllun Seilwaith parhaus dros 15 

mlynedd 

 Cwmpas i gynnwys trafnidiaeth, ynni, 

cyfathrebu a dŵr  

 Annibynnol ar y llywodraeth  

 Gweinidogion yn cyhoeddi Datganiad 

Disgwyliadau sy’n pennu blaenoriaethau y 

llywodraeth sydd i’w hystyried   

 Nid yw’n ariannu na chyflawni prosiectau  

 Y Bwrdd yn cynnwys cadeirydd a 12 o aelodau  

Uned 
Seilwaith 
Cenedlaethol 
Seland 
Newydd 
(NZNIU)  

Llywodraeth 
Fewnol  
 

 Sefydlwyd yn 2009  

 Yn seiliedig o fewn adran trysorlys y 

llywodraeth    

 Cyfrifol am ddatblygu a monitro cynllun 

seilwaith 20 mlynedd, gan sefydlu 

fframweithiau traws-lywodraethol ar gyfer 

arfarnu prosiectau seilwaith a rheoli asedau; a 

darparu cymorth i’r Bwrdd Cynghori 

Cenedlaethol ar Seilwaith  

 Roedd y Bwrdd yn cynnwys aelodau y sector 

preifat a thu allan i lywodraeth ganolog yn eu 

capasiti fel cynghorwyr.  

 Prif swyddogaeth y bwrdd yw i gysylltu gyda’r 

sector preifat, llywodraeth leol a rhanddeiliaid 

eraill  

 Prif ddull NZNIU yw i fanteisio i’r eithaf ar 

gyfleoedd ar gyfer Partneriaethau Cyhoeddus 

Preifat (PPP). 
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Awdurdod 
Ailddatblygu 
Trefol 
Singapôr 
(SURA) 

Mewnol, 
Llywodraeth 

 Awdurdod cynllunio trefol a bwrdd statudol  

 Sefydlwyd yn 1974 mewn ymateb i fwy o 

ddwysedd trefol     

 Cyfrifoldebau i gynnwys cynllunio tir, cynllunio 

dinesig, cadwraeth adeiladau, gwerthu tir a 

rheoli meysydd parcio  

 Creu Cynllun Cysyniadau 40 mlynedd  

 Cynllunio hirdymor yn seiliedig ar Gynlluniau 

Meistr 10 mlynedd mwy manwl   

 
Opsiynau ar gyfer Comisiwn Cymru 
 

4.1. Wedi cymharu manteision ac anfanteision modelau cenedlaethol a 
rhyngwladol eraill, cafodd yr opsiynau canlynol eu hystyried ar gyfer comisiwn 
cenedlaethol i Gymru.   
 
a) Corff cyhoeddus anadrannol statudol  

Byddai’n dangos yn glir swyddogaeth ddifrifol y comisiwn.  Fodd bynnag, 
yn debygol o fod yn ddrud, yn defnyddio llawer o adnoddau i’w gyflwyno a’i 
sefydlu, yn debygol o gynyddu biwrocratiaeth, ac o bosibl yn anghymesur 
i’r anghenion presennol.    

 
b) Model y DU, gyda Gweinidogion Cymru wedi eu rhwymo gan ei 

gyngor a’i argymhellion  

Dull mwy cymesur, a fyddai’n elwa o  ymrwymiad i ddadansoddiad 
annibynnol, arbenigol ond byddai perygl o ddiffyg democrataiaeth ac o fod 
yn atebol.    

 
c)Cwmni cyflawni cyhoeddus annibynnol   
Drud o bosibl a byddai amheuon ynghylch ei gymesuredd, mae’r model 
hwn yn gysylltiedig â chyflawni yn hytrach na chyngor strategol.  Gellid 
newid y pwyslais o helpu i sefydlu strategaethau seilwaith mwy hirdymor, a 
allai fod yn allweddol i ryddhau fframweithiau buddsoddi a chyflawni 
sefydlog a fyddai o fudd i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.  Mae 
gwrthdaro posibl ac/neu ddyblygu posibl hefyd rhwng y model hwn a 
sefydliadau eraill, fel Trafnidiaeth Cymru.   

 
ch)Corff cynghori statudol  
Byddai’r sail statudol yn sicrhau bod y sefydliad yn fwy difrifol.  Fodd 
bynnag, mae hyn yn debygol o fod yn anghymesur o ran cyflawni 
amcanion y comisiwn, ac yn ddwys o ran ei gyflawni.   

  
d) Corff cynghori anstatudol  gyda phenodeiaeth nas ariennir yn 

gyhoeddus  
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Gellid ei ystyried yn gymesur ond mae cwestiynau o ran ei werth, ei 
ddifrifoldeb a’i dryloywder yn debygol o godi heb broses penodiadau 
cyhoeddus.    

 
dd)Corff cynghori anstatudol gyda phenodeiaeth a ariennir yn 

gyhoeddus   

Cymesur â’r angen presennol, er y gellid ei ystyried yn wanach na chorff 
statudol.  Byddai’r broses penodiadau cyhoeddus yn ychwanegu 
hygrededd i’r rhai a benodir.  Byddai’r model hwn hefyd yn rhoi mwy o 
hyblygrwydd na modelau eraill o ran datblygu’n fwy, pe byddai tystiolaeth 
yn ymddangos bod angen newid.   

  
Casgliad   

5.1. Mae amrywiol fodelau eisoes yn bodoli a gwahanol syniadau ar gyfer statws a 

chylch gwaith corff seilwaith. Fodd bynnag, nid yw’n ymddangos bod un 

model yn cynnig ateb perffaith, a bydd angen creu rhywbeth penodol ar gyfer 

Cymru.  Dengys y dystiolaeth mai’r ateb mwyaf ymarferol yn y cyd-destun 

presennol fyddai sefydlu comisiwn cynghorol, anstatudol.  Byddai hyn yn gam 

pendant tuag at gryfhau’r broses o wneud penderfyniad ac o gyflawni ym 

maes seilwaith.   

 

5.2. Yn ogystal â bodloni meini prawf y prif egwyddorion, gellid cryfhau’r model 

hwn trwy gynnal adolygiadau cyfnodol i asesu eu heffeithiolrwydd a pha mor 

addas ydynt at y pwrpas.   Byddai hyn yn rhoi hyblygrwydd i addasu i 

newidiadau mawr yn yr amgylchedd wleidyddol, gyfreithiol ac ariannol allanol, 

a fyddai’n werthfawr iawn yn y cyd-destun presennol ble y mae llawer o 

ansicrwydd ynghylch y dyfodol.   

 

5.3. Y ffordd orau o fynd i’r afael â hyn fyddai drwy broses agored a thryloyw, gyda 

phwyslais ar gydweithio tuag at greu consensws.  Dylai’r cyngor gan y corff 

fod yn gyngor arbenigol yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn gywir yn dechnegol, a 

fyddai’n galw ar aelodau i gael eu penodi yn ôl teilyngdod a phrofiad yn 

hytrach na’u swyddi.   

 

5.4. Dylai swyddogaethau a chyfrifoldebau y sefydliad fod yn glir o’r dechrau.  

Dylai Llywodraeth Cymru fod yn barod i newid statws a chylch gwaith y corff 

os oes manteision amlwg o wneud hynny.  Un ffordd y gellid gwneud hyn yw 

drwy adolygu statws a chylch gwaith y corff cyn etholiad nesaf y Cynulliad yn 

2021. 
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5.5. Gan ddibynnu ar yr adborth o’r ymgynghoriad cyhoeddus, gellid sefydlu 

comisiwn o dan y model hwn erbyn yr haf 2017. 


