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Argymhellion

Mae ar Gymru angen ‘Gweledigaeth 
ar gyfer Seilwaith’. Mae’r camau nesaf 
yn natblygiad y Cynllun Buddsoddi 
mewn Seilwaith yng Nghymru (WIIP) yn 
dyngedfennol i ddarpariaeth seilwaith 
cynaliadwy ac effeithiol yng Nghymru.

Mae’r mwyafrif o ragolygon y twf mewn 
poblogaeth yn cydnabod y bydd y camau 
hyn yn canolbwyntio ar ardaloedd dinesig, 
gan sbarduno gofynion arbennig seilwaith 
o amgylch dinasoedd presennol a rhai’r 
dyfodol i sicrhau eu bod yn addas ar gyfer 
y bobl sy’n gweithio ac yn byw ynddynt ac 
yn ymweld â hwynt. 

Yn y cyd-destun hwn, bydd twf yn y 
boblogaeth yn cyflwyno heriau arbennig 
i gludiant, ynni, dwr, cyfathrebu a 
darpariaeth gwastraff.

1  https://www.ice.org.uk/media-and-policy/policy/state-of-the-nation-2014-wales 

Mae ansawdd ein bywydau’n dibynnu ar 
seilwaith. Ychydig iawn o weithgaredd 
economaidd a fyddai’n bodoli heb 
gynhyrchiant a dosbarthiad ynni, 
cyflenwad a gwarediad dwr, cludiant ar 
y rheilffyrdd, y ffyrdd, y môr a’r awyr, a 
rheoli gwastraff.

Fel ‘llais seilwaith’, mae ICE Wales 
Cymru’n gwneud yr achos dros 
fuddsoddiad parhaus yn seilwaith 
Cymru, nid yn unig er lles y diwydiant 
a’r economi, ond er lles cymdeithas 
yn gyffredinol. Ystyriodd Adroddiad 
ICE Wales Cymru ‘State of the Nation, 
Infrastructure 2014’,1 gyflwr seilwaith 
allweddol yng Nghymru gan wneud yr 
achos dros fuddsoddiad parhaus.

Mae cysylltiad clir rhwng seilwaith ac 
economi Cymru. Bydd buddsoddiad 
parhaus yn amddiffyn lefelau 
gwasanaeth presennol seilwaith, yn 
sicrhau bod Cymru mewn sefyllfa 
fanteisiol i elwa ar ffyniant economaidd 
helaethach, ac yn ein helpu i gwrdd â’n 
rhwymedigaethau newid hinsawdd. 
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 Rhaid i Gymru barhau i fuddsoddi 
mewn asedau seilwaith newydd a 

phresennol a chyflymu’r trawsnewid i 
economi carbon isel.

Sgiliau

Rhaid i Gymru barhau i fuddsoddi 
yn nhwf y genhedlaeth nesaf 
o beirianwyr a gwella sgiliau’n 
gweithlu presennol fel y gallwn 

ddarparu seilwaith a fedr sbarduno’n 
heconomi a’n cymdeithas.

Piblinellau Seilwaith

 Rhaid i’r Cynllun Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru (WIIP) gael ei 

symud ymlaen i ddatblygu piblinell 
o brosiectau seilwaith gyda 

llinellau amser yn cael eu datblygu 
a’u cefnogi gan gorff seilwaith 

arfaethedig Cymru. 

Yr hyn yr ydym yn ei wneud
Mae gan y Sefydliad Peirianwyr 
Sifil (ICE) dros 86,000 o beirianwyr 
sifil proffesiynol. Mae’r rhan fwyaf 
ohonynt yn byw yn y DU, ond mae 
aelodau ICE hefyd yn gweithredu 
mewn dros 180 o wledydd yn 
fyd-eang. Mae ICE Wales Cymru’n 
cynrychioli dros 3,600 o beirianwyr 
sifil ar draws Cymru.

Mae Siarter Frenhinol ICE yn ei 
gwneud yn ofynnol i’r sefydliad 
ystyried lles y cyhoedd bob amser, 
ac ymddwyn mewn 

modd sydd bob amser yn gyson 
â daioni’r cyhoedd. Yn driw i’r 
rhwymedigaeth hon, mae ICE yn 
gorff annibynnol, proffesiynol sy’n 
anelu at harneisio gwybodaeth ac 
arbenigedd peirianyddol ar gyfer 
lles cymdeithas. Mae ICE wedi bod 
yn gweithio dros gyfnod hir gyda 
llywodraethau’r dydd i’w helpu i 
wireddu eu hamcanion, ac wedi 
gweithio gyda diwydiant i sicrhau 
bod adeiladu a pheirianneg sifil 
yn parhau yn gyfranwyr o bwys i 
economi ac allforion y DU.

Cyflwyniad
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Ystyria ICE Wales Cymru bod diffyg 
trosolwg o wendidau rhwydweithiau 
seilwaith Cymru wedi creu bwlch yn ein 
hymagwedd tuag at amddiffyn seilwaith 
critigol. Rhaid cydnabod cyd-ddibyniaeth 
ein hasedau seilwaith gan gynyddu lefelau 
rhannu gwybodaeth a blaengynllunio ar 
y cyd.  

               Trafnidiaeth

Mae’n rhaid i Gymru gael rhwydwaith 
drafnidiaeth ddiogel, fforddiadwy, 
integredig a hygyrch sy’n cynorthwyo 
twf economaidd lleol a rhanbarthol, 
cynhyrchiant a chymdeithas fywiog. Mae 
ICE Wales Cymru’n argymell y dylem:
•  Ddarparu Coridor yr M4 yn ardal 

Casnewydd fel blaenoriaeth. Mae 
ICE Wales Cymru’n cefnogi’r ‘Black 
Route’. Bydd hyn yn darparu ffordd 
Rhwydweithiau Trafnidiaeth Traws-
Ewropeaidd (TEN-T) effeithiol a 
chydnerth a rhwydwaith cludiant. 

•  Ddatrys y trefniadau tymor hir ar gyfer 
Tollau Croesfannau Hafren.

•  Drydaneiddio rheilffyrdd Cymru. Rhoi 
blaenoriaeth i reilffordd Abertawe 
– Caerdydd -- Llundain ynghyd â 
rheilffyrdd Cymoedd Cymru.

•  Ddatrys heriau Twnnel Hafren. Mae 
cysylltiadau rheilffyrdd rhwng de 
Cymru a de Lloegr yn dibynnu ar 
Dwnnel Hafren; mae hwn yn ased 
sy’n heneiddio gydag ychydig iawn 
o gapasiti sbâr, sy’n cyflwyno risg 
arwyddocaol i effeithlonrwydd y 
cysylltiadau rhwng Cymru a Llundain a 
Heathrow.

•  Wella cysylltiadau rhwng ffyrdd Cymru, 
gogledd - de yn ogystal â dwyrain – 
gorllewin, yng ngogledd Cymru ac yn 
ne Cymru.

Byddai Cymru yn elwa o rwydwaith 
drafnidiaeth gadarn a chydnerth gyda 
dewisiadau dilys i deithwyr a chludwyr 
nwyddau fel ei gilydd. Byddai gwell 
cysylltedd a chapasiti mewn cysylltiadau 
ffyrdd a rheilffyrdd rhyngddi â Llundain, 
de orllewin Lloegr, Canolbarth Lloegr 
a gogledd-orllewin Lloegr yn sbarduno 
twf economaidd yng Nghymru ac yn 
sicrhau bod gan Gymru’r gallu i gystadlu 
â mannau eraill yn y DU am fuddsoddiad. 
Mae gofynion trafnidiaeth ar draws y 
ffin rhwng y ddwy wlad yn arbennig o 
bwysig a chydweithrediad rhwng Cymru 
ag ardaloedd y gororau yn haeddu 
sylw arbennig yn nhermau capasiti a 
chydnerthedd.

Mae gan Gymru Gynllun Cyllid Trafnidiaeth 
Cenedlaethol2 a gall datganoli mwy o 
bwerau trafnidiaeth arwain at gynlluniau 
trafnidiaeth integredig ac arloesol. 
Dylai’r pwerau ychwanegol hyn gynnwys 
cyfrifoldebau am seilwaith rheilffyrdd.

A chadw mewn golwg fanteision iechyd 
sy’n deillio o gerdded a beicio, dylid 
cefnogi a hybu’r mathau hyn o deithio. 
Mae Deddf Teithio Llesol Cymru (2013) yn 
awrain y ffordd yn hyn o beth. 

Mae angen cydweithrediad cyson rhwng 
Llywodraethau Cymru a’r DU i brysuro 
darpariaeth seilwaith, yn arbenning 
lle gallai datrysiadau arloesol neu 
anghenion cyllid fod yn ofynnol (e.e. 
Metro Prifddinas-Ranbarth Caerdydd) 
neu lle gallai buddsoddaid fod o fantais i 
ranbarthau Cymreig a Seisnig aliniedig.

  

               YNNI

Diogelwch ynni yw un o’r prif faterion 
sy’n wynebu Cymru a’r DU heddiw. 
Argymhelliad ICE Wales Cymru yw bod yn 
rhaid: 
•  Sicrhau cyflenwad digonol o ynni i 

osgoi ymyriadau
•  Lleihau cynhyrchiad allyriadau niweidiol
•  Hybu mesurau effeithlonrwydd ynni

Cred ICE Wales Cymru bod potensial 
ar gyfer anghytbwysedd rhwng galw a 
chyflenwad oni bai bod Llywodraethau’n 
gweithredu ar fyrder i atal diffygion yn 
y dyfodol. Dylai diogelwch cyflenwad 
fod yr uchaf ar yr agenda. Golyga hyn 
ymagwedd gymysg tuag at gynhyrchu 
ein hynni – yn cynnwys ynni niwclear ac 
ynni adnewyddadwy. Ble bynnag mae 
hynny’n bosibl dylid gwneud defnydd 
llawn o’r gwres a gynhyrchir gan safleoedd 
cynhyrchu ynni drwy gynlluniau gwres a 
phwer cyfun.

Dylai Cymru fanteisio i’r eithaf ar ei 
hadnoddau naturiol a gall ddarparu 
ynni arloesol, cynaliadwy o ffynonellau 
amrywiol. Mae ICE Wales Cymru’n 
rhagweld Cymru’n dod yn ‘ganolfan 
ynni’ i’r DU. Mae Cymru mewn sefyllfa 
ddelfrydol i chwarae rôl arwyddocaol 
mewn cynhyrchu ynni glân oherwydd 
ei manteision niferus yn cynnwys 
topograffeg, amrediad a llif y llanw, 
cyflymder gwynt cyson, uwch na’r 
cyfartaledd ac ardaloedd isel mewn 
poblogaeth.

Er mwyn gwireddu’r cyfleoedd hyn mae 
ICE Wales Cymru’n annog y Llywodraeth 
i symud ymlaen gyda’r adweithyddion 
niwclear newydd arfaethedig yn yr 
Wylfa ar Ynys Môn ac i osgoi gwneud 
penderfyniadau sy’n creu ansicrwydd 
yn y diwydiant ynni, megis rhoi terfyn ar 
gefnogaeth i ffermydd gwynt ar y tir. 
 

2  http://gov.wales/topics/transport/planning-strategies/ntp/?lang=en 
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                Dŵr a Dŵr Gwastraff

Mae gan Gymru botensial mawr i 
harneisio ac elwa o’i chyflenwad 
amhrisiadwy o ddwr. Mae dwr nid yn unig 
yn hanfodol i gymunedau, ond i fusnes a 
diwydiant hefyd. Mae ICE Wales Cymru’n 
argymell bod yn rhaid:
•  Cynhyrchu dulliau arloesol carbon 

isel o drosglwyddo dwr ar draws 
dalgylchoedd afonydd. 

•  Buddsoddi yn y rhwydwaith  
dwr presennol a’i wella – gan wella 
effeithlonrwydd a diogelwch y 
gwasanaeth. Rhaid i gronfeydd  
dwr gael eu huwchraddio i gwrdd â 
galwadau am ddwr yn y dyfodol gyda 
chynllun strategol hirdymor ar gyfer 
ffynonellau dwr yng Nghymru.

•  Hybu cyflenwadau toreithiog Cymru 
sy’n gysylltiedig â datblygu mewnol 
– cyfleoedd domestig a masnachol. 
Gall argaeledd dwr wneud byd o 
wahaniaeth i fusnesau mewn rhai 
sectorau.3 

•  Helpu’r cyhoedd i weld dwr fel 
ffynhonnell werthfawr er mwyn gwella 
effeithlonrwydd dwr a lleihau’r galw 
amdano.

Mae ICE Wales Cymru’n cydnabod y 
sefyllfa unigryw yng Nghymru, lle mae 
mwyafrif gwasanaethau’r wlad yn cael 
eu darparu gan gwmni dwr sy’n eiddo i 
sefydliad di-elw (Glas Cymru), sy’n medru 
ailfuddsoddi gwarged ariannol mewn 
cyflenwadau dwr glân a hefyd driniaeth 
dwr gwastraff. Mae angen parhau i 
fuddsoddi cyfalaf yn y systemau hyn sy’n 
heneiddio.

Tra bod gan Gymru ffynonellau  
dwr helaeth mae’n dal yn bwysig i reoli 
ffynonellau’n effeithlon. Mae’n hollbwysig 
rhoi mwy o ffocws ar reoli’r galw ac mae 
ICE Wales Cymru’n awyddus i chwarae ei 
ran mewn addysgu’r cyhoedd am werth  
dwr a sut y gellir ei ddefnyddio mewn dull 
mwy effeithlon.

3 e.g. Celsa Steel, Cardiff

                 Rheoli Perygl Llifogydd

Mae rheoli perygl llifogydd yn effeithiol 
yn gofyn am gydweithrediad ar draws 
ystod o randdeiliaid. Mae ICE Wales 
Cymru’n argymell bod yn rhaid rhoi sylw 
i’r canlynol:

Rhaid i Lywodraeth Cymru:
•  Ddatblygu rhaglen fuddsoddi cyfalaf a 

chynnal a chadw hirdymor.

Rhaid i Awdurdodau Llifogydd Lleol 
Arweiniol:
•  Ddatblygu strategaethau i wella 

gallu eiddo i wrthsefyll y peryglon 
mewn ardaloedd sydd mewn perygl 
o ddioddef llifogydd, ac adnabod ac 
amddiffyn llwybrau llifogydd gormodol 
mewn sefyllfaoedd eithafol. Bydd hyn 
yn adeiladu ar y cynnydd da a wnaed 
yng Nghymru ar weithredu cynlluniau 
draenio dinesig cynaliadwy (SUD).

Rhaid i ddiwydiant:
•  Weithio gyda’r gymuned ymchwil 

i arloesi’r defnydd o dechnoleg 
gwrthsefyll llifogydd. Dylai ymchwil 
ac arloesedd arwain at ddatblygiad 
adeiladau cydnerth sy’n cwrdd â 
safonau uchel mewn cynaliadwyedd 
mewn agweddau eraill.  

•  Weithio gyda chynllunwyr mewn 
dull rhagweithiol i greu systemau 
cymunedol sy’n medru gwrthsefyll 
llifogydd. Mae angen addysg, 
hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol 
Parhaus (DPP) i ddylunwyr, adeiladwyr 
gweithgynhyrchwyr nwyddau a 
rheolwyr eiddo. 

Cred ICE Wales Cymru bod Cymru, yn 
ei defnydd o olion traed ecolegol, yn 
arwain y ffordd ymlaen wrth dargedu 
lleihad mewn olion traed carbon yn y 
DU. Mae ICE yn hybu ac yn cefnogi’r 
datblygiad arloesol mewn technolegau 
ynni adnewyddadwy, yn arbennig bwer 
gwynt a môr.

Mae ICE Wales Cymru hefyd yn cydnabod 
yr angen am safonau effeithlonrwydd 
ynni llym ar gyfer adeiladu, er enghraifft 
asesiad cynaliadwyedd Dull Asesu 
Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil 
Adeiladu (BREEAM). 

Mae’r farn ar ddatganoli pwer dros ynni 
i Gymru yn amrywio; mae ICE Wales 
Cymru’n galw ar bob plaid i ddatrys y 
materion hyn fel y gall Cymru wireddu ei 
photensial mewn ynni.

ICE Wales  
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4 The State of the Nation Briefing, Wales Cymru Waste and Resource management, 2011.

 

Tra nad yw’r diffiniad o’r nifer o eiddo 
sydd mewn perygl o erydu arfordirol wedi 
ei ddiffinio i’r un graddau, ystyrir bod y 
niferoedd dipyn yn is. Ni fyddai’r mwyafrif 
o’r rhain yn cael eu heffeithio hyd y tymor 
canolig neu’r hirdymor, h.y. o fewn y 30-
100 mlynedd nesaf, felly mae’n hollbwysig 
ein bod yn dechrau cynllunio yn awr.

Yn ddiweddar cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru safonau interim cenedlaethol ar 
sail gynghorol. Mae ICE Wales Cymru’n 
cydnabod pwysigrwydd rôl bwysig 
systemau Draenio Dinesig Cynaliadwy, ac 
yn cefnogi eu datblygiad ar draws Cymru. 
Mae’r systemau hyn, ochr yn ochr ag 
ystod lawn o fesurau eraill yn ofynnol ar 
gyfer Rheoli Perygl Llifogydd yn effeithiol.

 

Cred ICE Wales Cymru y dylid gwneud 
rheoli perygl llifogydd yn rhan hanfodol o 
ddylunio dinesig. Mae angen ymagwedd 
wahanol tuag at reoli perygl llifogydd 
yn y dyfodol. Bydd hyn yn gofyn am 
ymagwedd gydweithredol.
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Mae amcangyfrifon presennol yn  
dangos bod  

Un o bob chwe 

eiddo yng Nghymru mewn perygl o 
ddioddef llifogydd o afonydd, y môr  
a dwr wyneb.
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              Rheoli Gwastraff

Mae’n rhaid cael newid sylfaenol yn y 
modd yr eir i’r afael â gwastraff. Mae ICE 
Wales Cymru’n argymell:  
•  Bod yn rhaid i wastraff gael ei drin fel 

adnodd
•  Bod yn rhaid i Gymru symud tuag at 

Economi Gylchol

Cred ICE Wales Cymru bod yn rhaid i 
Gymru gyflawni newid sylfaenol mewn 
agweddau cyhoeddus a busnes tuag at 
wastraff – er mwyn rheoli adnoddau, creu 
swyddi newydd, cyflwyno lleihad mewn 
allyriadau CO2, a datgloi ffynonellau 
ynni newydd. Dylai gwastraff gael ei 
ailddefnyddio neu ei ailgylchu, a’i drin fel 
adnodd lle mae hynny’n bosibl.

Dylai Cymru newid i ‘economi gylchol’ lle 
mae’r sectorau gwastraff ac adnoddau’n 
esblygu o fod yn ddiwydiant gwaredu, 
i fod yn sector sy’n casglu deunyddiau 
sydd dros ben a’u hail-brosesu’n nwyddau 
masnachol o ansawdd da.4 

Cydnerthedd



Sgiliau

Mae ICE Wales Cymru’n falch o’r 
cysylltiadau cryf rhyngddo â cholegau a 
phrifysgolion gyda’i gyrsiau achrededig ar 
gyfer cyflawni cymwysterau proffesiynol 
mewn peirianneg.

Mae cyrsiau gradd peirianneg sifil 
achrededig ar gael yn ne ddwyrain 
Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, Prifysgol 
Abertawe a Phrifysgol De Cymru. Fodd 
bynnag, nid oes cyrsiau achrededig o’r 
fath ar gael yng Nghymru, i’r gogledd 
o Bontypridd. Mae ICE Wales Cymru’n 
cefnogi ac yn annog yn frwdfrydig 
ddatblygiad cyrsiau achrededig addas yng 
ngogledd Cymru.

Mae ICE wedi arwain y ffordd wrth 
gydnabod statws Technegwyr drwy 
ganiatáu’r defnydd o’r llythrennau 
dynodedig ‘‘MICE’ (Member of 
the Institution of Civil Engineers) i’r 
Technegwyr Peirianneg hyn.

Mae buddsoddiad parhaus mewn 
Prentisiaethau a chefnogaeth i fwy o 
brentisiaid Cymreig yn ofynnol ynghyd 
â buddsoddiad mewn Technegwyr a 
phersonau graddedig.

Er mwyn cyflawni’r sgiliau sydd eu 
hangen ar gyfer darparu seilwaith mae 
ICE Wales Cymru’n argymell bod yn rhaid:

•  Parhau i fuddsoddi mewn mentrau 
Prentisiaeth

•  Datblygu cyrsiau peirianneg 
achrededig yng ngogledd Cymru

•  Datblygu strategaeth sgiliau ar gyfer 
Cymru

Mae sicrhau bod gan Gymru’r sgiliau 
cywir yn eu lle yn rhan allweddol o 
fynd i’r afael â’r oedi presennol mewn 
cynhyrchiant, gwella darpariaeth seilwaith 
a chynhyrchu twf yn yr economi.

Mae ICE Wales Cymru’n cefnogi a hybu 
buddsoddiad parhaus yn y sgiliau sydd eu 
hangen i ddarparu seilwaith heddiw ac 
yn y dyfodol. Mae rhaglenni buddsoddi 
hirdymor yn ofynnol ar gyfer darparu 
ymagwedd tymor hwy er mwyn rhoi hwb 
i dwf sgiliau yn y diwydiant.  
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Piblinell Seilwaith 

Mae ar Gymru angen gweledigaeth 
seilwaith gydgysylltiedig ar gyfer Cymru, 
sy’n edrych ymlaen bum mlynedd ar 
hugain ac a gaiff ei datblygu drwy 
ymgysylltu â llywodraethau, cleientiaid, 
buddsoddwyr, gweithredwyr a  
thimau cyflenwi. 

Mae Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith 
Cymru Llywodraeth Cymru ar gyfer twf 
a swyddi (WIIP)5 yn gam cyntaf mewn 
cyflawni ymagwedd hirdymor tuag at 
ddarpariaeth seilwaith. Mae ICE Wales 
Cymru’n argymell:

•  Bod yn rhaid i Gynllun Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru Llywodraeth Cymru 
gael ei symud ymlaen i ddatblygu 
piblinell o brosiectau seilwaith gyda 
llinellau amser yn cael eu datblygu a’u 
cefnogi gan y corff Seilwaith Cymru 
arfaethedig.

Mae angen i WIIP esblygu ac mae ICE 
Wales Cymru’n cefnogi creadigaeth y 
corff Seilwaith ar gyfer darparu’r cyngor 
a’r gefnogaeth angenrheidiol i helpu’r 
Llywodraeth i wireddu hyn.

Bydd hyn yn arwain at sector  
amgylchedd adeiledig ehangach sy’n 
annog ac yn meithrin hyder, gallu, 
creadigrwydd ac uchelgais.

5 http://gov.wales/funding/wiipindex/?lang=en
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Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth os gwelwch  
yn dda cysylltwch â: 

Keith Jones,  
Cyfarwyddwr ICE Wales Cymru, 
e keith.jones@ice.org.uk
t +44 (0)29 2063 0561 
m +44 (0)7827 303312

w ice.org.uk

Gwybodaeth am ICE

Wedi ei sefydlu yn 1818 gyda dros 85,000 o aelodau ledled 
y byd, mae ICE yn ffynhonnell flaengar o arbenigedd 
mewn seilwaith a pholisi peirianyddol ac fe’i cydnabyddir 
yn gyffredinol fel llais annibynnol seilwaith. Mae ICE yn 
darparu cyngor i bob plaid wleidyddol ac yn gweithio gyda 
diwydiant i sicrhau bod peirianneg sifil ac adeiladu yn 
parhau i wneud cyfraniad hollbwysig i economi’r DU.

Registered charity number 210252. 

Charity registered in Scotland  

number SC038629.

Mae maint yr adroddiad hwn wedi ei lunio i fod y economaidd wrth ddefnyddio papur. Fe’i argreffir ar bapur a gynhyrchwyd 
gan felinau a ardystiwyd gan ISO gydag ardystiad Cadwyn Cystodaeth, ac fe’i gynhyrchwyd gan gwmni argraffu ag ardystiad  
Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd FSC gan ddefnyddio inc seiliedig ar lysiau. Mae’r clawr wedi ei wneud o fwydion coed o 
goedwigoedd wedi eu rheoli’n gynaliadwy. Mae 100% o’r tudalennau testun o bapur wedi ei ailgylchu. D
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Dilynwch ni ar @ICEWalesCymru
#commit2infra


