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Papur Tystiolaeth cyn Sesiwn Graffu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus – 
15.07.2019 

Gwariant Datblygu ar Brosiect Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd 

_______________________________________________________________ 

Adran 1: Y camau a gymerwyd a’r gweithdrefnau a ddilynwyd i ddatblygu'r 
cynigion. 

Adran 2: Manylion y gwariant. 

Adran 3: Ystyriaethau gwerth am arian, sef y prosesau caffael a'r 
cymeradwyaethau gweinidogol. 

Adran 4: Meincnodi’r gwariant. 

Adran 5: Caffael tir ac eiddo. 

_________________________________________________________________ 

Mae’r papur hwn yn darparu tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 
ddatblygu Prosiect Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd (“Prosiect yr M4”) hyd at adeg 
penderfyniad y Prif Weinidog i beidio â gwneud y Gorchmynion statudol. 

Er nad yw’r Pwyllgor wrth gwrs yn craffu ar benderfyniad y Prif Weinidog, nac ar y camau 
nesaf a nodwyd gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, mae crynodeb o'r sefyllfa 
ddiweddaraf yn cael ei ddarparu isod. 

Yn ei ddatganiad llafar ar 4 Mehefin, dywedodd y Prif Weinidog na fyddai’n gwneud y 
Gorchmynion statudol ar gyfer Prosiect yr M4 yn sgil y galwadau ar wariant cyfalaf dros 
y blynyddoedd nesaf ar draws pob portffolio, a’r ffaith fod y Prif Weinidog yn rhoi mwy o 
bwys ar yr effeithiau andwyol y byddai'r prosiect yn eu cael ar yr amgylchedd nag a 
roddodd yr Arolygydd Cynllunio, o’u cydbwyso â’r manteision a ddisgwylid. 

Ar 5 Mehefin, fe wnaeth Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth nodi cyfres o fesurau i 
ddarparu buddion bach, ond uniongyrchol, a oedd yn cynnwys swyddogion traffig 
ychwanegol, cerbydau achub pwrpasol ar-alw, gwybodaeth fyw am amser teithiau, 
ystyried gweithrediad cyffyrdd ac ymgyrch ar ymddygiad gyrwyr.  Darparodd hefyd 
fanylion Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru i ystyried tagfeydd ar yr M4 yn ne-
ddwyrain Cymru, ac i gyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru ar gyfres o ddewisiadau 
amgen yng ngoleuni penderfyniad y Prif Weinidog.  

Cafodd Cylch Gorchwyl y Comisiwn ei gyhoeddi ar 5 Mehefin, a dywedwyd mai’r 
Arglwydd Terry Burns fyddai Cadeirydd y Comisiwn. Mae datganiad Gweinidog yr 
Economi a Thrafnidiaeth ar gael yn y fan yma:  https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-
m4-casnewydd-camau-nesaf.  

__________________________________________________________________ 
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Adran 1: Y camau a gymerwyd a’r gweithdrefnau a ddilynwyd i ddatblygu'r 
cynigion. 
 

Mae prosesau ar gael i sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu gwneud fesul cam ac i 
sicrhau gwerth am arian wrth ystyried ymyriadau seilwaith trafnidiaeth megis Prosiect yr 
M4, ac roedd y prosesau’n dilyn yr amserlen a ddangosir yn gryno yn Nhabl 1 isod.  
 

Tabl 1 – Yr Amserlen Gyffredinol 
 

Dyddiad Cam 

Cyn 2013 Cafodd amrywiadau ar ddarn newydd o draffordd eu hystyried hyd at 
benderfynu ei fod yn anfforddiadwy yn 2009. Rhwng 2010 a 2012, cafodd 
pecynnau o fesurau rhatach eu hystyried dan Raglen ‘Mesurau Gwella 
Coridor yr M4’. Ystyrir bod y costau hyn ar wahân i waith datblygu Prosiect 
yr M4, ond y cyfanswm yw £24.7m yn dyddio yn ôl i 1992. 

Mawrth 2013 Bu'r Cabinet yn ystyried papur gan y Gweinidog Trafnidiaeth ar welliant 
strategol i’r M4, gan gynnwys canlyniad yr ymgynghoriad ar Fesurau Gwella 
Coridor yr M4.  
Fe wnaeth y Cabinet gymeradwyo’r camau nesaf ar gyfer symud ymlaen â’r 
cynllun, gan aros am gytundeb ar fynediad at bwerau benthyca.  

Mehefin 2013 Ar ôl cytundeb ar fynediad at bwerau benthyca, a phroses WelTAG 
(Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru) [esbonnir hyn yn nes ymlaen yn 
y papur tystiolaeth], bu'r Cabinet yn ystyried papur gan y Gweinidog 
Trafnidiaeth a oedd yn argymell y camau nesaf i'w cymryd i gyhoeddi 
‘Cynllun drafft’ ar gyfer darn newydd o draffordd a mesurau cydategol, ochr 
yn ochr â chyhoeddiadau i symud ymlaen â Metro De-ddwyrain Cymru. 

2013 - 2014 Cynhaliwyd ‘Asesiad Amgylcheddol Strategol’ yn unol â Chyfarwyddeb yr 
UE 2001/42/EC. Mae’r broses hon yn darparu ar gyfer amddiffyniad lefel 
uchel i'r amgylchedd, drwy sicrhau bod ystyriaethau amgylcheddol yn cael 
eu hintegreiddio i'r gwaith o baratoi cynlluniau a rhaglenni (cyn iddynt droi’n 
‘brosiectau’) ac i gyfrannu at hyrwyddo datblygu cynaliadwy ac amddiffyn yr 
amgylchedd.  
Mae hyn yn cynnwys asesiadau effaith ar Iechyd a Chydraddoldeb ac 
ymgynghoriadau, profi’r ‘dewisiadau amgen rhesymol’ a rhanddeiliad/y 
cyhoedd. 

Gorffennaf 
2014 

Y Cabinet yn cymeradwyo i gyllido Prosiect yr M4 drwy gyfuniad o 
fenthyciadau uniongyrchol a chyllidebau cyfalaf, yna penderfyniad gan y 
Gweinidog Trafnidiaeth i fabwysiadu'r Cynllun strategol ar gyfer darn 
newydd o draffordd. I bob pwrpas, penderfyniad gan Weinidogion Cymru i 
fwrw ymlaen â’r gwaith datblygu ar lefel prosiect. 

2015 Adolygiad Barnwrol o benderfyniad strategol Gweinidogion Cymru. 
Penodi Asiant y Cyflogwr (Arcadis) a Thîm Cyfranogiad Cynnar gan 
Gontractwr i ddatblygu manylion ar lefel prosiect.  Roedd y tîm yn cynnwys 
consortiwm rhyngwladol o Costain, Vinci Grand Projects Taylor Woodrow, 
fel contractwyr, ynghyd â'r dylunwyr Arup ac Atkins, a’r ymgynghorwyr 
amgylcheddol RPS.  

Mawrth 2016 
– Mawrth 
2018 

Yn dilyn cymeradwyaethau'r gweinidogol, cyhoeddi Gorchmynion drafft a’r 
wybodaeth gysylltiedig am ddylunio a'r amgylchedd, hyd at ddiwedd yr 
Ymchwiliad Cyhoeddus. 

Medi 2018 – 
Chwefror 
2019 

Swyddogion Llywodraeth Cymru yn cael Adroddiad yr Arolygwyr, gwneud 
gwaith diwydrwydd dyladwy, gan gynnwys adolygiad cyfreithiol a pholisïol. 
 
 



Papur Tystiolaeth i’r PCC – Gwariant ar Brosiect yr M4 
 

3 
 

Chwefror 
2019 – 
Mehefin 2019 

Y Prif Weinidog yn ystyried adroddiad a chyngor yr Arolygydd, gan gynnwys 
y Cabinet yn trafod mater fforddiadwyedd. 

4 Mehefin 
2019 

Penderfyniad y Prif Weinidog i beidio â symud ymlaen i wneud y 
Gorchmynion. 
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Proses WelTAG (Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru) 
 
Roedd datblygiad Prosiect yr M4 yn dilyn proses WelTAG.   
 
Proses WelTAG yw proses strwythuredig Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu ymyriad 
arfaethedig i'r system drafnidiaeth, o’r asesiad i'r broblem, ystyried datrysiadau posibl a 
dylunio’r cynllun, hyd at weithredu a gwerthuso'r prosiect.  
 
Mae pum cam i WelTAG, fel y gwelir yn Ffigur 1 drosodd. Mae’r tri cham cyntaf yn arwain 
at ddethol yr ymyriad arfaethedig. Mae’r ddau gam olaf yn delio â’r cyfnod wrth ei roi ar 
waith ac wedi hynny, gan gofnodi beth sy’n digwydd a beth sy’n cael ei gyflawni mewn 
gwirionedd. 
 

 
Ffigur 1 - Camau’r WelTAG 

 
Mae adroddiadau Camau 1 a 2 WelTAG yn 2013 ar gael yn y fan yma: http://m4-
newport.persona-pi.com/4-scheme-development-and-alternatives.  Mae’r achosion 
busnes cysylltiedig ar gael isod. 
 
Asesiad Amgylcheddol Strategol 
 
Oherwydd maint y cynigion, daethpwyd i'r casgliad fod proses ‘Asesiad Amgylcheddol 
Strategol’ yn briodol yn gyfreithiol er mwyn cydymffurfio â Rheoliadau Amgylcheddol 
Ewrop.  Mae gweithdrefn yr Asesiad Amgylcheddol Strategol yn mynnu bod adroddiad 
amgylcheddol yn cael ei lunio lle nodir yr effeithiau arwyddocaol tebygol ar yr amgylchedd 
a’r dewisiadau amgen rhesymol i’r cynllun neu'r rhaglen arfaethedig. Mae’r cyhoedd a'r 
awdurdodau amgylcheddol yn cael gwybod am y cynllun neu'r rhaglen ddrafft, 
ymgynghorir â nhw yn ei gylch, ac mae adroddiad amgylcheddol yn cael ei baratoi. Roedd 
y broses yn cynnwys y canlynol: 

- Cynnig ac asesiad o ‘Gynllun Drafft’ 
- Asesiad o’r ‘Dewisiadau Amgen Rhesymol’. 
- Asesiad Amgylcheddol Strategol, gan gynnwys Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd. 
- Llunio Asesiad Effaith ar Iechyd, a gweithdy gyda rhanddeiliaid. 
- Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb, a gweithdy gyda rhanddeiliaid. 
- Ymgynghoriad cyhoeddus ac arddangosfeydd ar yr uchod.   

 
Er bod y gwaith hwn, yn dechnegol, wedi digwydd cyn datblygu ar lefel prosiect, mae’n 
cael ei gynnwys yn yr wybodaeth a roddir i'r Pwyllgor ar y costau sy’n gysylltiedig â 
Phrosiect yr M4 oherwydd ei fod wedi cyfrannu’n uniongyrchol at y penderfyniad strategol 
i fwrw ymlaen â phrosiect. 
 
 

 

 

http://m4-newport.persona-pi.com/4-scheme-development-and-alternatives
http://m4-newport.persona-pi.com/4-scheme-development-and-alternatives
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Achosion Busnes 

Paratowyd achosion busnes ar gyfer y cymeradwyaethau fesul cam, a hynny yn unol â 
chyfarwyddyd ‘model busnes pum achos’ Llyfr Gwyrdd y Trysorlys.  
  
Roedd y penderfyniad strategol i fwrw ymlaen â'r gwaith o ddatblygu Prosiect yr M4 yn 
2014 yn seiliedig ar Achos Busnes Amlinellol a wnaed yn 2014: 
http://www.m4newport.com/assets/business-case-20142.pdf 
 
Roedd proses yr Ymchwiliad Cyhoeddus yn seiliedig ar Adroddiad Asesiad Economaidd 
a wnaed yn 2016, ac Adroddiad Asesiad Economaidd Ehangach a wnaed hefyd yn 2016. 
Yn ystod yr Ymchwiliad, digwyddodd newid sylweddol ym maint y prosiect er mwyn 
lliniaru'r effeithiau ar Ddociau Casnewydd.  O ganlyniad i hynny, cafodd yr Adroddiad 
Asesiad Economaidd ei ddiwygio, ynghyd â’r Adroddiad Asesiad Economaidd Ehangach. 
Mae’r holl adroddiadau ar gael yn y fan yma: https://llyw.cymru/m4-y-coridor-o-amgylch-
casnewydd  
 
 
Proses Gymeradwyo Cyfnodau Allweddol 
Mae’r gwaith o gyflawni prosiectau ffyrdd pwysig gan Lywodraeth Cymru yn dilyn proses 
linol o gymeradwyo Cyfnodau Allweddol, sy'n darparu’r fframwaith cymeradwyo ariannol 
ar gyfer y prosiectau, ac sy’n delio ag arfarnu opsiynau, dylunio, y broses statudol, y 
gwaith adeiladu a’r ôl-ofal. Mae cynnydd y prosiect yn dibynnu ar adolygiad ‘clwydi 
cyfnodau’ a chymeradwyaeth gweinidogol. Mae proses gymeradwyo Cyfnodau Allweddol 
hefyd yn cynnwys adolygiadau 'clwydi’.  
 
Mae proses gymeradwyo Cyfnodau Allweddol yn gyson â phroses WelTAG, ac mae’n 
seiliedig ar dechnegau rheoli prosiectau ‘PRINCE2’. 
 
Yn dilyn y penderfyniad strategol o fwrw ymlaen â darn newydd o'r draffordd yn 2013 (a'r 
Adolygiad Barnwrol wedi hynny, ac mae costau hwnnw wedi’u dyrannu yn y papur hwn), 
dechreuodd Prosiect yr M4 ar ‘Cam Allweddol 3’, hyd at gyhoeddi Gorchmynion drafft a’r 
holl wybodaeth berthnasol i alluogi i'r broses statudol o wneud penderfyniadau ddigwydd.  
Cafodd ‘Cyfnod Allweddol 4’ ei gwblhau hefyd, sy’n rhychwantu’r cyfnod o gyhoeddi’r 
Gorchmynion drafft i’r Ymchwiliad Cyhoeddus hyd at benderfyniad ynghylch symud 
ymlaen at y gwaith adeiladu.  
 

 

Gweithgareddau ac Allbynnau Datblygiad y Prosiect 
Roedd rhai o weithgareddau ac allbynnau camau datblygu Prosiect yr M4, o ffafrio llwybr 
at y penderfyniad statudol, yn cynnwys y rhai sydd yn Ffigur 2 isod.  
 
Cafodd y rhain eu llunio gan mwyaf gan Dîm Technegol a Thîm Gweithdrefnol 
‘Cyfranogiad Cynnar gan Gontractwr’ Cyd-fenter Costain Vinci. Ac mae’r gwariant gyda’r 
rheini wedi’u nodi yn Nhabl 2 isod. 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.m4newport.com/assets/business-case-20142.pdf
https://llyw.cymru/m4-y-coridor-o-amgylch-casnewydd
https://llyw.cymru/m4-y-coridor-o-amgylch-casnewydd
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 Ymchwiliad Tir tuag at waith dylunio 

rhagbaratoadol y prosiect ac i gynyddu 

cywirdeb rhagolygon y gwaith adeiladu. 

 Llunio dyluniad rhagbaratoadol yn unol â 

‘Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd’ 

Llywodraeth Cymru i fynd â’r cynllun at y 

gorchmynion drafft. 

 Paratoi deunyddiau cyflwyno ar gyfer 

Arddangosfa Wybodaeth i'r Cyhoedd, a 

chynnal 10 Arddangosfa, gan gynnwys costau 

hysbysebu. 

 Adroddiad ar yr Arddangosfa Wybodaeth i’r 

Cyhoedd. 

 Adroddiad Dewisiadau Dylunio. 

 Adroddiad Arolygon Traffig.  

 Adroddiad Rhagolygon Traffig a Dilysu 

Modelau Lleol. 

 Adroddiad ar ofynion cynnal a chadw’r Bont ar 

Wysg. 

 Adroddiad Cysoni. 

 Adroddiad Strategaeth Cyffyrdd.  

 Adroddiad Defnydd a Pherchnogaeth Tir.  

 Adroddiad Ymchwiliad Tir.  

 Adroddiad Dylunio Geodechnegol. 

 Adroddiad Asesiad Economaidd.  

 Dyluniad tirlunio ac ecolegol, a chreu 

Uwchgynlluniau Amgylcheddol drafft.  

 Awdit Diogelwch y Ffordd Cam 1.  

 Datblygiad ac Adroddiad Gwyriadau oddi wrth 

y Safonau.  

 Adroddiad Asesu’r Cynllun Cam 3.  

 Cynigion dylunio rhagbaratoadol terfynol 

1:2500 gydag Uwchgynlluniau Amgylcheddol.  

 Amserlenni Gweithgareddau a Chostau 

Targedau Cychwynnol.  

  Cynlluniau ac Amserlenni Cyfeirnodau Tir.  

 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Drafft ar gyfer y 

Gwaith Adeiladu. 

 Asesiad Effaith Economaidd Ehangach. 

 Cynlluniau ac amserlenni terfynol drafft y 

Gorchmynion Llinell a Ffyrdd Ymyl ar gyfer 

rhyw 200 o fuddiannau tir, ynghyd â chysylltu â 

phob tirfeddiannwr i drafod.  

 Cynlluniau ac amserlenni drafft terfynol ar 

gyfer Gorchmynion Prynu Gorfodol. 

 Datblygu Cost Dargedol ar gyfer y Gwaith 

Adeiladu. 

 Adroddiad Cyhoeddi'r Gorchmynion.  

 Adroddiad Sgrinio Asesiad o'r Effaith ar 

Safleoedd Ewropeaidd. 

 Adroddiad Cwmpasu'r Asesiad Effaith 

Amgylcheddol ac Asesiad o’r Effeithiau ar 

Safleoedd Ewropeaidd. 

 Datganiad Amgylcheddol (12 Cyfrol yn delio 

â’r holl effeithiau amgylcheddol, megis 

ansawdd yr aer, tirlun a gweledol ac ecoleg). 

 Uwchgynlluniau Amgylcheddol Terfynol. 

 Crynodeb Annhechnegol o'r Datganiad 

Amgylcheddol. 

 Datganiad Terfynol i Hysbysu Asesiad 

Priodol. 

 Paratoi deunyddiau cyflwyno ar gyfer 

Arddangosfeydd o'r Gorchmynion, a rheoli'r 

Arddangosfeydd. 

 Paratoi trwyddedau amgylcheddol 

rhagarweiniol  a chydsyniadau, a thrafod gyda 

Chyfoeth Naturiol Cymru. 

 Asesu Cydymffurfiaeth â’r Gyfarwyddeb 

Fframwaith Dŵr, a thrafod gyda Chyfoeth 

Naturiol Cymru. 

 Adroddiad ar yr arddangosfeydd 

gorchmynion. 

 Ymatebion drafft a gwrthbrofi 

gwrthwynebiadau. 

 Paratoi prawf o dystiolaeth ar gyfer 22 o 

dystion, a chael tystion i fynychu’r Ymchwiliad. 

 Adolygu ac ymateb i rhyw 6500 o 

gyflwyniadau i'r Ymchwiliad Cyhoeddus. 

 Asesu'r dewisiadau amgen (28) a llunio 

adroddiad, ynghyd ag asesiad ychwanegol 

penodol o'r ‘llwybr glas’.  

 Adroddiad ar yr Ymchwiliad Cyhoeddus. 

 Amserlen o'r adeiladwaith hwylustod, a 

chysylltu â thirfeddianwyr i’w ddatblygu.  

 Diweddaru Cynllun Rheoli Amgylcheddol Cyn 

Adeiladu. 

 Datblygu Gofynion Monitro Amgylcheddol a 

chytundeb â Chyfoeth Naturiol Cymru. 

 Adolygu a Monitro'r Adroddiad 

Cydymffurfiaeth. 

  Mae copïau o’r adroddiad ar gael yn y fan 

yma: https://llyw.cymru/m4-y-coridor-o 

amgylch-casnewydd 

 

Ffigur 2 – Gweithgareddau ac Allbynnau Datblygiad Prosiect yr M4 

https://llyw.cymru/m4-y-coridor-o-amgylch-casnewydd
https://llyw.cymru/m4-y-coridor-o-amgylch-casnewydd
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Adran 2: Manylion y gwariant 
 
Yn Nhabl 2 isod, rhoddir crynodeb o'r gwariant ar ddatblygu Prosiect Coridor yr M4 o 
amgylch Casnewydd. 
 
Er bod hyn yn dechnegol cyn sefydlu Prosiect yr M4, er mwyn bod yn gyflawn mae’r tabl 
yn cynnwys costau am waith strategol yn 2013 a gyfrannodd at y penderfyniad yn 2014 i 
symud ymlaen i adeiladu. Roedd y gwaith strategol hwnnw yn cynnwys Asesiad 
Amgylcheddol Strategol, Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, Asesiad Effaith ar 
Gydraddoldeb, Asesiad Effaith ar Iechyd, ymgynghoriad cyhoeddus, ac Adolygiad 
Barnwrol wedi hynny. 
 
Mae rhai o weithgareddau ac allbynnau’r gwariant datblygu ar gael yn y rhestr yn Ffigur 
2 o'r papur hwn.  Mae’r gwaith sydd ei angen ar gyfer gwneud penderfyniadau statudol 
wedi’i ddiffinio'n bendant gan gyfarwyddyd a deddfwriaeth megis WelTAG (ceir esboniad 
yn Adran 1 o'r papur hwn), y Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd, Rheoliadau Asesu 
Effeithiau Amgylcheddol, a’r Ddeddf Prynu Gorfodol. 
 

Tabl 2 - Cyfansymiau’r Crynodeb o Wariant Datblygu Prosiect yr M4 
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2013 – Maw 2016 
(Cyfnod Allweddol 3 
Llywodraeth Cymru 
h.y. penderfyniad i 
barhau â’r prosiect 
hyd at gyhoeddi’r 

Gorchmynion drafft) 

26.422 0 2.031 1.883 4.113 1.7 36.149 

Ebrill 2016 – 
Mawrth 2019 

(Cyfnod Allweddol 4 
Llywodraeth Cymru 

h.y. cyhoeddi 
Gorchmynion drafft 
hyd at benderfyniad 
statudol gan y Prif 

Weinidog) 

53.590 1.202 3.408 13.150 6.610 0 77.96 

Cyfansymiau 80.012* 
 

1.202 5.439* 15.033 10.723 1.7 £114.109m 

*Gweler Ffigur 2 ar dudalen 5 am enghreifftiau o allbynnau'r gwariant hwn. 
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Crynodeb o’r Costau Datblygu 
Cyfanswm gwariant datblygu Prosiect yr M4 ers 2013/14 yw £114m (yn cynnwys 
TAW).  Mae hyn yn cynnwys costau ar gyfer yr ‘Asesiad Amgylcheddol Strategol’ 
blaenorol, a’r Adolygiad Barnwrol a gynhaliwyd wedi hynny o’r penderfyniad strategol i 
symud ymlaen i ddatblygu'r prosiect, y gwaith ymgysylltu helaeth â'r cyhoedd a phroses 
yr ymchwiliad llawn.  
 
Mae £114m yn cynnwys paratoi ar gyfer yr Ymchwiliad a'r costau o’i gynnal , ac 
amcangyfrifir mai £22m oedd y rheini ar ddechrau'r Ymchwiliad (Chwefror 17).  Yn ystod 
yr Ymchwiliad, cafodd yr amcangyfrif ei adolygu i £44m (Rhagfyr 17). Roedd y codiadau’n 
adlewyrchu'r angen i ymestyn cyfnod yr Ymchwiliad er mwyn ystyried yn briodol pob 
dewis arall a’r materion a godwyd, a faint o waith sydd ei angen i ddatblygu'r cynigion 
oherwydd y newidiadau yn y cwmpas yn deillio o gysylltiad helaeth a manwl â 
rhanddeiliaid megis Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â maint y dulliau lliniaru 
amgylcheddol, ac Associated British Ports ynglŷn â mesurau lliniaru yn Nociau 
Casnewydd.  
 
Alldro’r elfen hon yn y pen draw oedd £53m, heb TAW, neu £61m yn cynnwys TAW.  
£61m yw’r ffigwr terfynol sydd wedi’i gynnwys yn y £114m. Roedd y gwariant yn destun 
cymeradwyaethau gweinidogol fel y nodir yn Adran 3 o'r papur hwn. O fewn y £61m ar 
gyfer paratoi a chynnal yr Ymchwiliad, roedd cost alldro gwirioneddol gwaith gweinyddol 
yr Ymchwiliad yn £11.5m, ac roedd hynny’n cynnwys: 
 

- Arolygwyr annibynnol - £445,708 
- Tim yr arolygwyr - £89,865 
- Costau cyfreithiol - £1,128,761 
- Ffioedd proffesiynol - £8,728,553 
- Gweinyddu - £1,072,354. 

 
 

Crynodeb o Amcangyfrif o’r Costau Adeiladu 
Er nad yw hyn o fewn cylch gwaith y Pwyllgor o ran craffu ar y costau datblygu, darperir 
tabl isod o amcangyfrif o gostau adeiladu'r cynllun. 
 
Ar ddechrau'r Ymchwiliad, amcangyfrifwyd mai £1,131m, heb TAW ar brisiau Chwarter 
4, 20015 oedd cost adeiladu'r cynllun. Mae Tabl 3 isod yn dangos newidiadau o ran 
cwmpas yn ystod yr Ymchwiliad, a’r newid mwyaf oedd ffordd ymuno newydd i ymateb i 
wrthwynebiad gan Roadchef yng Ngwasanaethau Magwyr, a chyflwyno £136.3m (ac 
arian wrth gefn) o adeiladwaith hwylustod ar gyfer Dociau Casnewydd.  Digwyddodd y 
newid mawr hwn oherwydd bod angen lliniaru rhag y posibilrwydd o ‘niwed difrifol’ i waith 
statudol y porthladd. Fe wnaeth hyn gynyddu amcangyfrif y gwaith adeiladu, o £1,131m 
i £1,321m (heb TAW ar brisiau Chwarter 4 2015). 
 
 
Y Costau ‘Dirwyn i Ben’ Disgwyliedig  
Ar adeg y penderfyniad gweinidogol, £9.2 yw amcangyfrif y gost o gwblhau’r prosesau 
statudol cyfredol a dirwyn Prosiect yr M4 i ben. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau fel 
ymgysylltu â rhanddeiliaid, ymdrin â thiroedd a materion digolledu yn ogystal â sicrhau 
bod yr holl ddata a gasglwyd fel rhan o’r broses hon (megis modelau traffig a data arolwg 
amgylcheddol) yn cael ei gofnodi’n briodol a’i drosglwyddo i Gomisiwn Trafnidiaeth De-
ddwyrain Cymru sydd wrthi’n cael ei ffurfio. Bydd hyn yn sicrhau bod y gwerth sy’n cael 
ei gadw ar wariant datblygu ar ei uchaf posib. 
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Tabl 3 - Olrhain Amcangyfrifon Costau’r Gwaith Adeiladu yn ystod yr Ymchwiliad 
(£m, heb TAW, sylfaen prisiau Chwarter 4 2015) 
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Adran 3: Ystyriaethau gwerth am arian, h.y. y prosesau caffael a’r 
cymeradwyaethau Gweinidogol.  
 
Mesurau i sicrhau Gwerth am Arian yng Ngweithgareddau Datblygu Prosiect yr M4 
Cymerwyd y mesurau canlynol i sicrhau bod y gwariant ar ddatblygu Prosiect yr M4 yn 
darparu gwerth am arian: 

 Cymeradwyaethau gweinidogol i gyllidebau gwariant cyn gwario. 

 Defnyddio prosesau cymeradwyo clwydi safonol y Llywodraeth. 

 Defnyddio prosesau datblygu safonol y Llywodraeth, megis proses Cyfnodau 
Allweddol a’r Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd.  

 Proses gaffael agored i gyflenwyr ar gyfer gweithgareddau datblygu gyda 
thendrwyr cystadleuol i sicrhau ansawdd yr elfennau i’w cyflawni ac i sicrhau 
bod y cyfraddau’n gystadleuol. 

 Staff arbenigol Peirianneg Siartredig i gael eu cyflogi’n uniongyrchol gan 
Lywodraeth Cymru i reoli a chyfarwyddo gweithgareddau datblygu ac i wneud 
penderfyniadau am gleientiaid (drwy gymeradwyaethau gweinidogol) ar 
faterion megis maint tyllau turio ymchwiliadau tir, gan gydbwyso'r costau a 
gafwyd wrth wneud arolygon a’r cynnydd yng nghywirdeb gwybodaeth am 
safleoedd, ac felly yr amrywiad yng nghostau'r gwaith adeiladu yn nes ymlaen. 

 Penodi Asiant y Cyflogwr i fonitro a rheoli materion technegol, masnachol a 
chytundebol ar draws cyflenwyr datblygu. 

 
Asesiad Cyffredinol o Werth am Arian mewn perthynas â Phrosiectau 
Mae asesu'r gwerth am arian sy'n cael ei ddarparu gan gynlluniau trafnidiaeth yn golygu 
gwerthuso’r effeithiau cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth i ddeall perfformiad 
y system drafnidiaeth, gan asesu'r angen i ymyrryd a gan ystyried effeithiau 
cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ein cynlluniau ar gyfer y system 
drafnidiaeth. Mae’r rhain yn darparu gwybodaeth gyson y mae modd ei chymharu ar 
draws Cymru gyfan ar gyfer y system drafnidiaeth a’r rheini sy’n arwain ein hymyriadau. 
Mae’r egwyddorion cyffredinol sy’n sail i’n dull wedi cael eu nodi yn a) i d) isod:  
 

a. Dylai'r achos dros unrhyw ymyriad neu brosiect penodol a gynigir gael ei gefnogi 
gan dystiolaeth glir o fater(ion) y mae angen eu trin, a thystiolaeth y bydd yr 
ymyriad neu’r prosiect yn wir yn effeithiol wrth ddelio â’r mater(ion).  
 

b. Ni fydd achos yn cael symud ymlaen heblaw fod ganddo achos busnes hyfyw. 
Dylai'r achos busnes fod yn gymesur i lefel y buddsoddiad dan sylw, a rhaid iddo 
gael ei ddilysu'n briodol.  
 

c. Pan fo gwerthusiad neu dystiolaeth arall yn awgrymu nad yw ymyriad neu brosiect 
yn cael ei gyflawni'n effeithiol a / neu na fydd yn darparu'r manteision a ddisgwylir, 
ymchwilir i hyn a bydd yr ymyriad neu’r prosiect yn cael ei atal os dyna yw’r ateb 
mwyaf priodol a chost-effeithiol.   
 

d. Bydd pob prosiect yn cael ei werthuso, a chofnodir a phrofir y manteision drwy 
gymharu â’r achos busnes. 
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Caffael a Rheoli Cyflenwyr Prosiect yr M4 
Mae Cyfarwyddebau Caffael yr Undeb Ewropeaidd yn sefydlu rheolau caffael cyhoeddus 
ledled yr Undeb Ewropeaidd, ac maent yn berthnasol i unrhyw bryniannau cyhoeddus 
uwchlaw’r trothwyon a ddiffinnir. Pwrpas y cyfarwyddebau yw creu cyfleoedd ar gyfer 
caffael cyhoeddus yn yr Undeb Ewropeaidd, a sicrhau bod cyflenwadau, gwasanaethau 
a gwaith yn gallu symud yn rhwydd. Mae’r cyfarwyddebau’n cael eu deddfu yn y DU gan 
Reoliadau Contractau Cyhoeddus (y Rheoliadau). 
 
Mae’r Rheoliadau’n nodi rheolau sy'n mynnu bod rhaid hysbysebu contractau o’r fath 
(cyhoeddir hysbysiadau contractau) yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd 
(OJEU). Caffaelwyd cyflenwyr Prosiect yr M4 dan y Rheoliadau, gan gynnwys y ddwy brif 
dasg ar gyfer datblygiad rhagbaratoadol hyd at gyhoeddi Gorchmynion drafft (Cyfnod 
Allweddol 3 Llywodraeth Cymru) ac oddi yno hyd at gwblhau'r broses statudol, gan 
gynnwys Ymchwiliad Cyhoeddus (Cyfnod Allweddol 4 Llywodraeth Cymru; Asiant y 
Cyflogwr (Arcadis) a Thîm Technegol a Gweithdrefnol Cyfranogiad Cynnar gan 
Gontractwr (Cyd-fenter Costain Vinci).  
 
Cafodd y tendrau eu caffael drwy ddefnyddio’r tendr mwyaf manteisiol yn economaidd. 
Mae’r maen prawf hwnnw yn galluogi'r awdurdod contractio i ystyried y meini prawf sy’n 
adlewyrchu agweddau ansoddol, technegol a chynaliadwy y tendr, yn ogystal â’r pris, 
wrth ddod i benderfyniad ynghylch dyfarnu. Fe wnaeth Asiantwyr y Cyflogwr a thendrwyr 
Cyfranogiad Cynnar gan Gontractwr gyflwyno cyfraddau cystadleuol, a oedd yn rhan o’r 
maen prawf cyffredinol wrth ddod i benderfyniad i ddyfarnu contractau iddynt (drwy 
gymeradwyaeth weinidogol).  
 
Roedd Contract Asiant y Cyflogwr yn seiliedig ar y Contract Gwasanaethau Proffesiynol 
NEC 3 y Contract Peirianneg Newydd, a chafodd ei ddyfarnu ar gyfer Cyfnodau Allweddol 
3, 4 a 6 (gwaith adeiladu posibl).  Roedd Contract Contractwr y Cyfranogiad Cynnar gan 
Gontractwr yn seiliedig ar Gontract Gwasanaethau Proffesiynol NEC3, a chafodd ei 
ddyfarnu ar gyfer cyfnodau allweddol 3 a 4. Roedd dewis ar gael i Gontractwr y 
Cyfranogiad Cynnar gan Gontractwr fynd ymlaen i Gyfnod Allweddol 6 dan Gontract 
Peirianneg ac Adeiladu NEC3.   Fodd bynnag, petai'r cynllun wedi symud ymlaen i 
Gyfnod Allweddol 6, bwriad Llywodraeth Cymru oedd ailgaffael contract dylunio ac 
adeiladu i sicrhau bod gwerth am arian yn digwydd. 
 
Roedd dyletswyddau Asiant y Cyflogwr yn cynnwys gwaith monitro ariannol a thechnegol 
ar gyflwyniadau contractwyr Cyfranogiad Cynnar gan Gontractwr i sicrhau bod y gwerth 
gorau yn digwydd am eu gwasanaeth. Cafodd pob achos o reoli newid ei gofnodi, roedd 
Llywodraeth Cymru yn dilysu cofnod llawn o Ddigwyddiadau Digolledu ac roedd Asiant y 
Cyflogwr yn eu cyfarwyddo.  Roedd rhai o'r digwyddiadau digolledu yn ymwneud â newid 
dyluniad er mwyn ‘gweithio gwerth’ y cynllun, a’r ymchwiliad tir er mwyn tynnu risgiau o'r 
prosiect drwy ddarparu mwy o sicrwydd ynghylch y costau. Drwy wneud hyn, cyflwynwyd 
cynigion gan gontractwr Cyfranogiad Cynnar gan y Contractwr.  Fe wnaeth swyddogion 
Llywodraeth Cymru ddefnyddio Asiant y Cyflogwr i ddarparu dilysiad technegol a 
masnachol i argymell cwmpas a phris, i’w symud ymlaen drwy gyfarwyddyd a digwyddiad 
digolledu wedi hynny.   
 
Roedd y gwariant hwn yn rhan o gyllidebau cyffredinol Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod 
Allweddol 4, a oedd yn cael eu rheoli gyda’i gilydd (gan gynnwys Tir / ymgymerydd 
statudol / costau trydydd partïon, contractwr Cyfranogiad Cynnar gan Gontractwr, Asiant 
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y Cyflogwr ac ati) gan Asiant y Cyflogwr ar ran Llywodraeth Cymru, gydag unrhyw newid 
yn cael ei gofnodi a’i fonitro drwy’r broses rheoli newidiadau.   
 
Yn y rhestr yn Nhabl 4 isod, mae modd gweld y 15 cyflenwr sydd â’r gwariant mwyaf ar 
weithgareddau datblygu, ac mae crynodeb o'r ffordd y cawsant eu caffael a’r 
gweithgareddau a wnaethant ar gael isod.  
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Cyflenwr yn ôl Gwariant 
Mwyaf 

Gwariant 
ers 2013 

Dull Caffael Gweithgareddau 

CYD-FENTER COSTAIN 
VINCI 

78.5m Tendr OJEU 

Darparu gwasanaethau datblygu prosiect, gan 
gynnwys ymchwiliad tir ac amgylcheddol, a mynd 
â’r Prosiect drwy broses statudol, gan gynnwys 
Ymchwiliad. 
[Yn ogystal â gweithgareddau eraill sydd yn y 
rhestr yn Ffigur 2 ar dudalen 5] 

Partneriaeth Atebolrwydd 
Cyfyngedig ARCADIS 

7.6m Tendr OJEU 

Darparu gwasanaethau Asiant y Cyflogwr, sy’n 
cynnwys rheoli'r prosiect, rheoli costau a rheolaeth 
fasnachol, cyngor technegol a chymorth.  
Cymorth gan is-ymgynghorwyr fel arbenigwyr 
porthladdoedd a morol ar fater Dociau Casnewydd. 

Partneriaeth Atebolrwydd 
Cyfyngedig GELDARDS 

2.3m 
Cyflenwr ar y 
Fframwaith 

Darparu cyngor cyfreithiol ar gyfer cytundebau 
Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ac ABP. Ynghyd â 
darparu gwasanaethau cwnsler y Frenhines i'r 
Ymchwiliad. 

OVE ARUP AND 
PARTNERS INTL LTD 

5.2m Tendr OJEU 

Cefnogaeth dechnegol drwy'r Asesiad 
Amgylcheddol Strategol, gan gynnwys asesiadau 
effaith iechyd a chydraddoldeb ac ymgysylltu â 
rhanddeiliaid. 

ASSOCIATED BRITISH 
PORTS 

6.0m 

Drwy ABP, 
gyda 
Llywodraeth 
Cymru yn 
dilysu 

Taliadau i ABP ar gyfer datblygu mesurau i addasu 
ardaloedd i leoli tenantiaid o linell y ffordd ac i 
wella’r cei i liniaru rhag y gostyngiad yn y mynediad 
at ddoc y gogledd. Roedd y costau’n cynnwys 
ymgynghorwyr technegol a chyfreithiol, yn ogystal 
ag amser staff ABP, i ystyried y prosiect. 

PEIRIANNEG 
GEODECHNEGOL 

1.5m Tendr OJEU 
Gwaith ymchwiliad tir cynnar ar gyfer y broses 
dendro i’r tîm datblygu.  Rhagor o gostau 
ymchwiliadau tir yn y gweithgareddau CVJV. 

YR AROLYGIAETH 
GYNLLUNIO 

0.6m 

Unig 
ddarparwr y 
gwasanaeth i 
Lywodraeth 
Cymru. 

Darparwyr Arolygwyr peirianneg a chynllunio, 
ynghyd â swyddog rhaglenni ar gyfer blwyddyn 
gyfan o Ymchwiliad, ynghyd ag ysgrifennu 
adroddiadau wedi hynny. 

DŴR CYMRU 0.6m 

Gweithred Un 
Tendr  – 
Gwyriad yn 
bodoli 

Gwaith amcangyfrif a dylunio cynnar (proses 
Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4) i 
gynllunio i ddargyfeirio gwasanaethau dros dro neu 
yn barhaol er mwyn lleihau’r effaith ar DCWW a’r 
gwaith peirianneg ar gyfer Prosiect yr M4. 

MOTT MACDONALD LTD 0.5m 
Cyflenwr ar y 
Fframwaith 

Darparu cyngor ynghylch modelau traffig. 

TATA STEEL UK LIMITED 0.5m 

Drwy Tata, 
gyda 
Llywodraeth 
Cymru yn 
dilysu 

Taliadau i TATA ar gyfer datblygu morlynnoedd 
newydd a mesurau eraill i liniaru effaith y cynllun ac 
i leihau’r angen i ddigolledu.  

CYMDEITHAS DAI LINC 
CYMRU CYF. 

0.4m Amh. 
Taliadau am ddefnyddio adeilad Lysaght i gynnal 
arddangosfa o’r gorchmynion a PLI. 

Tabl 4 – Cyflenwyr yn ôl y Gwariant Mwyaf ar gyfer: Prosiect yr M4 
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JACOBS UK LTD 0.4m Tendr OJEU 

Darparu gwasanaethau Asiant y Cyflogwr, sy’n 
cynnwys rheoli'r prosiect, rheoli costau a rheolaeth 
fasnachol, a chyngor technegol ar gyfer Contract y 
Dociau. 

WPD SMART METERING 
LIMITED 

0.3m 

Gweithred Un 
Tendr  – 
Gwyriad yn 
bodoli 

Gwaith amcangyfrif a dylunio cynnar (proses 
Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4) gan 
gyfleustodau. 

 
Cymeradwyaethau Gweinidogol 

 
Fe wnaeth yr holl wariant gael cymeradwyaeth gweinidogol yn unol â gweithdrefnau 
safonol Llywodraeth Cymru, gan gynnwys adolygiad gan yr adrannau trafnidiaeth, neu'r 
adrannau cyllid, canolog. 
 
Mae’r cyllidebau gwariant wedi cael eu gosod fel mater o drefn ar sail gweithgaredd neu 
ar sail blwyddyn ariannol, fel sydd fwyaf priodol i'r gweithgareddau. Mae’r gwariant 
gwirioneddol a rhagolygon diwedd y flwyddyn ariannol wedi cael eu monitro a’u rheoli 
gan swyddogion bob mis i sicrhau bod swyddogion priodol yn ymwybodol o bosibilrwydd 
gorwariant neu danwariant, a’u bod yn gallu ymateb i hynny. 
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Adran 4: Meincnodi'r gwariant 

Mae modd i'r gwariant ar ddatblygu Prosiect yr M4 gael ei gymharu â phrosiectau 
seilwaith eraill, fel y nodir yn Nhabl 5 isod.    
 
Fel canran, bu'r gwariant yn is, a hynny’n gyffredinol oherwydd arbedion maint.  
 
Mae’n nodedig na fydd prosiectau eraill yn cael costau’r ‘Asesiad Amgylcheddol 
Strategol’ a’r Adolygiad Barnwrol, sydd wedi’u cynnwys yng nghostau datblygu Prosiect 
yr M4 er mwyn bod yn gyflawn, er eu bod, yn dechnegol, wedi digwydd cyn i'r cynnig gael 
ei ddiffinio yn brosiect. 
 
Mae costau datblygu Prosiect yr M4 hefyd yn cynnwys £10.723m am gaffael tir ers 2013, 
ac mae’n bosibl nad yw prosiectau eraill wedi cael y costau hynny. 
 

Tabl 5 - Costau Datblygu’r Prosiect fel % o Gost y Cynllun 
 

Prosiect  
Costau datblygu  

Heb TAW £m 

Cost y Cynllun heb TAW 

£m 

% Costau 

Datblygu 

Prosiect Coridor yr M4 o 

amgylch Casnewydd 

 

86.17  

(£114m gan gynnwys 

TAW) 

 

1,363  

(£1,321m amcanbris 

adeiladu + chostau 

datblygu arweiniol) 

6.3% 

 

A487 Caernarfon 12.11 128.7 9.4% 

A40 Llanddewi Felffre 4.98 43.38 11.5% 

A465 Adran 3 14.82 152 9.8% 

A14 Caergrawnt i 

Huntingdon (Lloegr) 
161.89 1500 10.79% 

Ffordd Osgoi'r Drenewydd 6.00 91.5 6.56% 

Ffordd Osgoi Llandeilo 3.50 50 7.00% 

Twnnel Silvertown 

(Llundain) 
45.00 1045 4.31% 

Yr Ardd-bont (Llundain) 53.00 253 20.95% 

Wylfa Newydd 

tua £3bn (o wariant hyd 

yma, ac amcangyfrif o 

gostau datblygu pellach) 

tua £15bn 20% 
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Adran 5: Caffael Tir ac Eiddo 
 
Mae tabl o'r eiddo a gaffaelwyd mewn cysylltiad â Phrosiect yr M4 ers 2013 ar gael yn 

Atodiad A o’r papur hwn. 

 Cyfanswm y gwariant ar dir ac eiddo ers 2013= £10.723m. 

 Cyfanswm yr arian a gafwyd drwy werthu tir ers 2013 = £0m (dim). 

 Cyfanswm y gwariant ar dir ac eiddo yn ôl i'r 1990au = £24.2m. 

 Cyfanswm yr arian a gafwyd drwy werthu tir yn ôl i'r 1990au = £2.1m. 

 

Mae caffaeliadau malltod tir ac eiddo yn fater o gofnod cyhoeddus fel arfer, a hynny drwy'r 

broses cymeradwyaethau gweinidogol. Cafodd cofnod o gaffael tir ac eiddo mewn 

cysylltiad â’r prosiect eu cyhoeddi hefyd, fel dogfen Ymchwiliad Cyhoeddus ar 30 Mawrth 

2018 ar gais yr Ymchwilwyr (copi ar gael yn y fan yma: http://bailey.persona-

pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/E%20-%20PI%20Documents/PIQ/PIQ059.pdf).  

Mae’r tabl yn Atodiad A yn cofnodi'r rheswm dros gaffael pob tir ac eiddo.  Mae’r caffaeliad 

wedi digwydd oherwydd bod perchnogion tir wedi gwneud cais am bryniant drwy falltod 

statudol neu ddisgresiynol oherwydd eu bod yn methu gwerthu eu tir neu eu heiddo 

oherwydd y cynnig.  I gydymffurfio â’r broses a sefydlwyd, rhaid i'r perchennog ddangos 

methiant i werthu ar werth rhesymol y farchnad. 

Mae tir ac eiddo yn dod o fewn portffolio Llywodraeth Cymru, lle nad ydynt yn cael eu 

hadnabod fel rhai wedi’i gwaredu (gwerthu) yn Atodiad A, ac maent yn cael eu rheoli’n 

briodol naill ai drwy gynnal a chadw, eu gosod neu eu gwerthu. 

 

http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/E%20-%20PI%20Documents/PIQ/PIQ059.pdf
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/E%20-%20PI%20Documents/PIQ/PIQ059.pdf
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Atodiad A – Rhestr o’r Tir a’r Eiddo a Gaffaelwyd mewn perthynas â Phrosiect yr M4 
 

Crynodeb 
  

 Cyfanswm y gwariant ar dir ac eiddo ers 2013= £10.723m. 
 

 Cyfanswm yr arian a gafwyd drwy werthu tir ers 2013 = £0m. 
 

 Cyfanswm y gwariant ar dir ac eiddo yn ôl i'r 1990au = £24.2m. 
 

 Cyfanswm yr arian a gafwyd drwy werthu tir yn ôl i'r 1990au = £2.1m. 
 
Tabl o'r holl eiddo a gaffaelwyd a thrafodion y gwerthu (mater o gofnod cyhoeddus): 

 

Rhif 
Disgrifiad o’r 
Tir 

Sail y Pryniant / Gwerthiant 
Dyddiad y 
Pryniant 

Gwerth a 
Dalwyd 
(Tir ac 
Adeiladau) 

*Dyddiad y 
Gwerthiant 

Pris 
Gwerthu 

Eiddo a Gaffaelwyd 

1 
Longhouse 
Farm, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 246 (2a) nad yw ar y ffordd gan 

y perchennog yn gofyn am bryniant.  
Tach-06 £720,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

2 
Tir yn Stud 
Farm, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 246 (2a) nad yw ar y ffordd gan 

y perchennog yn gofyn am bryniant.  
Ion-00 

£315,000 Amh. – 
Gwerthwyd y 
fferm (gweler 
23)  

Amh. 

(gan 
gynnwys 
rhif 23) 

(gweler 
23) 

3 
Undy House, 
Gwndy, 
Magwyr 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan cynrychiolwyr y diweddar 

berchennog yn gofyn am bryniant.  
Awst-07 £660,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

4 
Woodland 
House, 
Magwyr 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Hyd-06 £1,107,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

5 
Old Cottage, 
Knollbury, 
Magwyr 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 248 gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Maw-95 £130,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

6 

Horseshoe 
Cottage, 
Knollbury, 
Magwyr 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 24g (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant.  

Awst-97 £132,500 
Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

7 

Barecroft 
House, Comin 
Barecroft, 
Magwyr 
 
 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Mai-96 £158,500 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

8 Rhag-06 £300,000 Amh. 
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Cae-Glas, 
Nash Road, 
Casnewydd 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  

(gan 
gynnwys 
isod) 

Yn berchen i 
Llyw. Cymru 

8 

Rhandy yng 
Nghae-Glas, 
Nash Road, 
Casnewydd 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Rhag-06 

Rhan o’r 
uchod 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

9 

Greenfield 
House, Nash 
Road, 
Casnewydd 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Maw-07 £300,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

10 
The Conifers, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.   
Ebrill-15 £725,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

11 
White Cottage, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Rhag-15 £555,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

12 
San Remo, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Ebrill-16 £350,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

13 
The Glen, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Hyd-15 £430,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

14 
Spring 
Cottage, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Meh-16 £355,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

15 
Quarry 
Cottage, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant. 
Meh-17 £453,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

16 
Danygraig, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 246 (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant. 

Awst-19 £495,000 
Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

17 
Dunline, 
Knollbury 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant. 
Maw-17 £365,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

Eiddo a Etifeddwyd gan Gorff Ragflaenol 

18 Berry Hill Farm 
Tir a etifeddodd Llywodraeth Cymru 
gan gorff rhagflaenol.  

Ion-80 £1,350,000 
Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

19 
Gwynllŵg, 
Casnewydd 

Tir a etifeddodd Llywodraeth Cymru 
gan gorff rhagflaenol. 

Maw-97 £235,000 
Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

20 
Queensway 
Meadows, 
Casnewydd 

Tir a etifeddodd Llywodraeth Cymru 
gan gorff rhagflaenol. 

Hydref 1980 
– Ionawr 
1982 

  
Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

21 
Tir ar Fferm 
Tatton 

Tir a etifeddodd Llywodraeth Cymru 
gan gorff rhagflaenol. 

Mai-00 £630,000 
Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 
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22 Tir ym Maerun 
Tir a etifeddodd Llywodraeth Cymru 
gan gorff rhagflaenol. 

Ebrill-97   
Yn berchen i 
Lywodraeth 
Cymru 

Amh. 

23 
Hen Safle LG 
Hynix 

Tir a etifeddodd Llywodraeth Cymru 
gan gorff rhagflaenol. 

Medi-04 £7,000,000 
Yn berchen i 
Lywodraeth 
Cymru 

Amh. 

*Eiddo a Gaffaelwyd ac a Werthwyd Wedyn 

24 
Lower Lakes 
Farm, 
Casnewydd 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 248 gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.   
Ion-95 £170,000 Ion-97 

£135,0
00 

25 
Pye Corner 
House, 
Trefonnen 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 24g (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant.  

Ebrill-96 £120,000 Ion-02 
£178,0
00 

26 
Ysgubor 
Newydd, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Medi-96 £220,000 Maw-04 

£361,0
00 

27 
Moorbarn, 
Nash 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 24g (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant.  

Rhag-96 £192,500 Gorff-97 
£167,0
00 

28 
The Maerdy, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 246 (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant.  

Ebrill-03 £680,000 Tach-11 
£605,0
00 

29 
Rose Cottage, 
Knollbury 

Cyflwynwyd Cais Prynu yn ôl 
Disgresiwn adran 246(2A) gan y 

perchennog yn gofyn am bryniant.   
Mai-10 £360,000 Gorff-11 

£244,7
35 
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30 
The Stud 
Farm, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 24g (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant. 

Ion-00 

£315,000 

Mawrth 2003 
– Gan gadw 
rhywfaint o 
dir ar gyfer 
cynigion yr 
M4 (rhif 2). 

£450,0
00 

(yn rhan o 
rif 2) 

31 
Coedkernew 
House, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 24g (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant. 

Ebrill-19 
£575,000 
  

Amh. Amh. 

32 
The Croft, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant. 
Ebrill-19 

£400,000 
  

Amh. Amh. 

33 
Little Orchard, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 24g (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant. 

Rhag-18 
£400,000 
  

Amh. Amh. 

34 
Old Court 
Farm, Rogiet 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant. 
Maw-18 £2,354,617 Amh. Amh. 

35 
Court Farm, 
Rogiet 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant. 
Mai-18 £1,714,085 Amh. Amh. 

 Cyfanswm £24.2m Cyfanswm £2.1m 

 


