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RHESTR BYRFODDAU 
 

Defnyddir y byrfoddau canlynol trwy gydol yr adroddiad hwn. 
 

aadt Llifoedd Traffig Dyddiol Cyfartalog Blynyddol (dros gyfnod o 
24 awr) 

ABP Associated British Ports 

ACA Ardal Cadwraeth Arbennig (Dynodiad Ewropeaidd) 

AEA Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol 

AESE Asesiad o’r Effaith ar Safleoedd Ewropeaidd 

AQMP/A Cynllun/Ardal Rheoli Ansawdd Aer 

ATD Ardal trin dŵr 

BCR Cymhareb Cost a Budd ar gyfer y cynllun a’r dewisiadau 

amgen 

BCT Ymddiriedolaeth Gwarchod Gwenyn Gwyllt 

CAC Coridor o Amgylch Casnewydd 

CD Dogfen Graidd – rhagddodiad ar gyfer dogfennau ar adnau yn 

llyfrgell yr ymchwiliad 

CDLl Cynllun Datblygu Lleol e.e. ar gyfer Casnewydd neu Sir Fynwy 

CEMP Cynllun Rheoli Amgylcheddol wrth Adeiladu 

CHMP Cynllun Lliniaru Treftadaeth Ddiwylliannol Llywodraeth Cymru 

CNC Cyfoeth Naturiol Cymru 

CPO Gorchymyn Prynu Gorfodol 

CRF Llif Cyfeirio Rheoli – mesur o gapasiti traffordd 

CYD Cerbyd y dydd 

cynllun Cynllun Coridor yr M4 o Amgylch Casnewydd – testun yr 

ymchwiliad (M4CaN) 

DA/DAA Datganiad Amgylcheddol/Datganiad Amgylcheddol Atodol 

DAC Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 

DLlCD Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 
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DMRB Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd yr Adran Drafnidiaeth a 

LlC 

DTC Datganiad Tir Cyffredin 

ESD Effaith Sylweddol Debygol o dan y Rheoliadau Cynefinoedd 

ESR Adroddiad/Asesiad Gwasanaethau Ecosystemau (ID 186) 

FoE Cyfeillion y Ddaear Cymru 

GG Gwastadeddau Gwent 

GLVIA Canllawiau ar gyfer Asesu’r Effaith ar y Dirwedd ac Effaith 

Weledol y Sefydliad Tirwedd (ac IEMA), 3ydd Argraffiad 

GWT Ymddiriedolaeth Natur Gwent (hefyd yn cwmpasu 
Ymddiriedolaethau Natur Cymru) 

HG Heneb Gofrestredig e.e. y Maen Hir yng Ngwndy 

HTC Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

IAN Nodyn Cynghori Interim (rhan o DMRB) 

ID Dogfennau’r Ymchwiliad – rhagddodiad ar gyfer dogfennau a 

luniwyd yn ystod yr Ymchwiliad 

LlC Llywodraeth Cymru 

MSA Ardal Gwasanaethau’r Draffordd h.y. AGD Roadchef/Rontec 

ym Magwyr 

NMU Defnyddwyr nad ydynt yn fodurwyr – cerddwyr, beicwyr a 
marchogion 

PCB Biffenyl Polyclorinedig – gwastraff yn gysylltiedig â Gwaith 
Solutia 

PCC Polisi  Cynllunio  Cymru  Argraffiad  9  (y  fersiwn a  oedd  yn 
bodoli adeg yr Ymchwiliad) 

PIQ Cwestiynau’r Ymchwiliad Cyhoeddus a godwyd yn ystod yr 
Ymchwiliad, ynghyd â’r atebion a roddwyd 

PMA Mynedfa Breifat i dir neu adeilad 

Ramsar Safleoedd gwlyptir o  bwys rhyngwladol  o dan Gonfensiwn 

Ramsar 

RSPB Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar 
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SACTRA Pwyllgor Ymgynghorol Sefydlog ar Asesu Cefnffyrdd 

SDR Ffordd Ddosbarthu’r De, Casnewydd (A48) 

SIAA Datganiad i Lywio Asesiad Priodol o dan y Rheoliadau 

Cynefinoedd 

SINC Safle o Bwys er Cadwraeth Natur 

SoDdGA Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (wedi’i leoli ar draws 

Gwastadeddau Gwent) 

SRO Gorchymyn Ffyrdd Ymyl 

TAN Nodiadau Cyngor Technegol (yn ychwanegu at Bolisi Cynllunio 

Cymru) 

TAN 5 Nodyn Cyngor Technegol ar Gynllunio a Chadwraeth Natur 

TAN 15 Nodyn Cyngor Technegol ar Ddatblygu a Pherygl o Lifogydd 

TAN 18 Nodyn Cyngor Technegol ar Drafnidiaeth 

WebTAG Arweiniad Arfarnu’r Adran Drafnidiaeth 

WelTAG Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru 

YDCW Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig 

 

Deddfwriaeth Berthnasol y cyfeirir ati yn yr adroddiad hwn 
 

Deddf Priffyrdd 1980 

Deddf Caffael Tir 1981 

Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 
 

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 

Deddf Hawliau Dynol 1998 

Rheoliadau Priffyrdd (Asesiad o Effeithiau Amgylcheddol) 2007 

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 
 

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 
 

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 



Adroddiad: APP/16/516215 

8 

 

 

 
 
 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 
 

Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 
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 Rh agair i’ r Adroddiad  
 

Dyma’r prif adroddiad, o bâr, yn dilyn yr Ymchwiliadau Lleol Cyhoeddus 

cydamserol (y cyfeirir atynt fel yr Ymchwiliad o hyn ymlaen yn yr adroddiad hwn) 

i’r cynigion ar gyfer traffordd newydd yr M4 yng Nghasnewydd. Fe’i cyflwynwyd i 

Weinidogion Cymru, yn unol â Deddf Priffyrdd 1980 - (Dogfen Graidd - CD 3.1.5) 
a Deddf Caffael Tir 1981 (CD 3.1.6) - yn ymwneud â’r Cynlluniau drafft a’r 

Gorchmynion drafft, y Datganiad Amgylcheddol priodol, ei Ychwanegiadau, 

Datganiadau Statudol pellach a Thystysgrifau a gyhoeddwyd mewn perthynas 
â’r: 

 

• cynigion i adeiladu traffordd newydd yr M4 i’r de o Gasnewydd, a’r 
 

• newidiadau arfaethedig i draffyrdd presennol yr M4 a’r M48 rhwng 
Magwyr a Chas-bach. 

 

Yn yr Ymchwiliad ac wrth ddrafftio’r adroddiad, fe’m cynorthwywyd gan Mr Aidan 

McCooey BA, MSc, MRPTI, yr adlewyrchir ei safbwyntiau yn yr adroddiad hwn. 

Mae’n cynnwys ystyried yr holl wrthwynebiadau a’r sylwadau ynghylch y 
Cynlluniau drafft a’r Gorchmynion drafft, gan gynnwys pob un o’r cynlluniau 

amgen a wnaed gan wrthwynebwyr statudol ac anstatudol, ac yn llunio 

casgliadau ac argymhellion. 
 

Cyflwynwyd ail adroddiad ar wahân, ond cyd-ddigwyddiadol, gan Mr McCooey i 

Weinidogion Cymru, ar fater “a alwyd i mewn”, sef dymchweliad posibl adeilad 

rhestredig Woodlands House, Magwyr, a fyddai’n digwydd o ganlyniad i’r cynllun 
yn mynd rhagddo. 
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MANYLION AM YR ACHOS 
 

 

• O hyn ymlaen yn yr adroddiad hwn, cyfeirir at gynnig LlC ar gyfer y draffordd, a 
adwaenir fel Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd (M4CaN), fel “y cynllun”. 

• Byddai’r chwe Chynllun Llinell drafft ac un Gorchymyn Llinell drafft yn cael eu 

gwneud o dan Adrannau 16, 17, 19 a 106 Deddf Priffyrdd 1980, yn unol ag Adran 
325 y Ddeddf honno, ac fe’u hadwaenir, yn ôl eu trefn, fel: 

 
 
 

CYNLLUN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I 
FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A 

THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN 

O FAGWYR)) 201- 

Hwn yw’r prif Gynllun gwreiddiol ar gyfer y draffordd arfaethedig. Mae’n diffinio llinell 

ganol y ffordd arbennig honno, ei ffyrdd ymuno ac ymadael a’r cliriadau mordwyo dros 

Ddociau Casnewydd ac afon Wysg ac afon Ebwy. Fe’i cyhoeddwyd ar 10 Mawrth 2016, 
ond fe’i haddaswyd gan Addasiad 1 i’r Cynllun, a gyhoeddwyd ar 5 Medi 2016. Mae’r 

addas hwnnw’n diwygio cynllun cyffordd y Dociau ac yn tynnu cerbytffyrdd cylchredol a 

ffyrdd cysylltu Cyffordd y Dociau a Chyffordd Glan Llyn o’r Cynllun drafft er mwyn 
tynnu’r statws ffyrdd arbennig oddi wrthynt (CD 2.1.1). 

GORCHYMYN CEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN I’R DWYRAIN O 

FAGWYR I GAS-BACH) 201- 

Mae’r Gorchymyn hwn yn diffinio llinell ganol y darnau arfaethedig o gefnffordd a’r 

ffyrdd ymuno ac ymadael cysylltiol, ac yn trosi darnau o’r briffordd bresennol yn 
gefnffyrdd. Fe’i cyhoeddwyd ar 10 Mawrth 2016, ond fe’i haddaswyd gan Addasiad 1 i’r 

Gorchymyn Llinell, a gyhoeddwyd ar 5 Medi 2016. Mae’r addasiad hwnnw’n cynnwys 

cerbytffyrdd cylchredol Cyffordd y Dociau a Chyffordd Glan Llun yn y Gorchymyn Llinell 

drafft fel cefnffyrdd (CD 2.1.2). 

CYNLLUN TRAFFORDD YR M4 (MAN I’R GORLLEWIN O FAGWYR I FAN I’R 

DWYRAIN O GAS-BACH) A THRAFFORDD YR A48(M) (MAN I’R GORLLEWIN O 
GAS-BACH I LANEIRWG) (AMRYWIOL GYNLLUNIAU) 201- 

Mae’r Cynllun hwn yn tynnu’r dosbarthiad Ffordd Arbennig oddi wrth ddarnau o 

draffordd yr M4 ac yn eu hailddosbarthu’n gefnffordd. Fe’i cyhoeddwyd ar 10 Mawrth 

2016 (CD 2.1.4). 

CYNLLUN (ATODOL) TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O 

FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD 
CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN 

I’R DWYRAIN O FAGWYR)) 201- 

Mae’r Cynllun hwn yn darparu ar gyfer cyfyngiadau dros dro i fordwyo ar afon Ebwy ac 

afon Wysg wrth adeiladu’r bont arfaethedig. Fe’i cyhoeddwyd ar 5 Medi 2016 (CD 

2.4.7). 

CYNLLUN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I'R DWYRAIN O FAGWYR) I 

FAN I'R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A 
THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I'R DWYRAIN 
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O FAGWYR)) (DIWYGIO) 201- 

Mae hwn yn cynyddu uchder Pont Afon Wysg 1.54 metr o gymharu â’r Cynllun 

gwreiddiol. Fe’i cyhoeddwyd ar 14 Rhagfyr 2016 (CD 2.4.16). 

CYNLLUN (ATODOL) TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O 

FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD 

CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN 

I’R DWYRAIN O FAGWYR)) (RHIF 2) 201- 

Mae’r Cynllun hwn yn awdurdodi adeiladu ffordd ymadael tua’r dwyrain ym Magwyr i 
gysylltu â’r A4810 ar gylchfan â’r B4245. Mae hefyd yn diwygio Gorchymyn y Cynllun 

Atodol i gyfeirio at Ddociau Casnewydd fel dyfroedd mordwyol. Fe’i cyhoeddwyd ar 21 

Mawrth 2017 (CD 2.5.9). 

CYNLLUN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I'R DWYRAIN O FAGWYR) I 

FAN I'R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A 

THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I'R DWYRAIN 
O FAGWYR)) (DIWYGIO) (RHIF 2) 201- 

Mae’r Cynllun hwn yn diwygio lled y ddyfrffordd fordwyol o’r enw Junction Cut yn Nociau 

Casnewydd i isafswm o 11 metr. Fe’i cyhoeddwyd ar 15 Awst 2017 (CD 2.8.3). Mae 
Addasiad Rhif 2 y Cynllun a gyhoeddwyd ar 12 Mawrth 2018 yn diwygio lled Junction 

Cut i 13.5 metr. 

•    Byddai’r 2 Orchymyn Ffyrdd Ymyl drafft yn cael eu gwneud o dan Adrannau 12, 14, 
18, 125 a 268 Deddf Priffyrdd 1980 ac fe’u hadwaenir fel: 

GORCHYMYN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O 

FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD 
CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN 

I’R DWYRAIN O FAGWYR)) A CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN 

I’R DWYRAIN O FAGWYR I GAS-BACH) (FFYRDD YMYL) 201- 

Hwn yw’r Gorchymyn Ffyrdd Ymyl gwreiddiol yn diffinio pecyn o gynigion ar gyfer 
gwelliannau i’r briffordd, cau priffyrdd, adeiladu priffyrdd newydd, cau mynedfa breifat, 

darparu mynedfa breifat newydd ac adeiladu darnau o briffordd dros dro. Fe’i 

cyhoeddwyd ar 10 Mawrth 2016. Fe’i diwygiwyd gan Addasiad 5 i’r Gorchymyn Ffyrdd 

Ymyl, a gyhoeddwyd ar 5 Medi 2016, ac Addasiad 17 i’r Gorchymyn Ffyrdd Ymyl a 
gyhoeddwyd ar 21 Mawrth 2017, sy’n diwygio cynllun Bencroft Lane a  chylchfan 

Newport Road, yn ôl eu trefn (CD 2.1.3). 

GORCHYMYN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O 

FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD 

CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN 

I’R DWYRAIN O FAGWYR)) A CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN 
I’R DWYRAIN O FAGWYR I GAS-BACH) (FFYRDD YMYL) (ATODOL) 201- 

Mae’r Gorchymyn atodol hwn yn diffinio’r cynnig i gau ffordd a mynedfeydd preifat 

newydd yn Nociau Casnewydd. Fe’i cyhoeddwyd ar 20 Ebrill 2017 (CD 2.6.2). 

• Byddai’r 5 Gorchymyn Prynu Gorfodol drafft yn cael eu gwneud o dan Adrannau 

239, 240, 246, 250 a 260 Deddf Priffyrdd 1980 ac Adran 2 a pharagraffau 1(1)b, 

(3) a (4) Rhan 1 o Atodlen 2 i Ddeddf Caffael Tir 1981, ac fe’u hadwaenir fel: 

GORCHYMYN PRYNU GORFODOL GWEINIDOGION CYMRU (TRAFFORDD YR M4 

(CYFFORDD 23  (MAN  I’R  DWYRAIN  O  FAGWYR)  I FAN  I’R  GORLLEWIN  O 
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GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 

(FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) A 
CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR I 

GAS-BACH)) 201- 

Mae’r Gorchymyn hwn yn awdurdodi caffael y tir a’r hawliau dros dir sydd ei angen i 

adeiladu’r draffordd arfaethedig a’r holl waith cysylltiedig, fel yr amlinellir yn y Cynllun, 
Gorchymyn a’r Gorchmynion Ffyrdd Ymyl drafft. Fe’i cyhoeddwyd ar 24 Mawrth 2016 

(CD 2.1.5). 

GORCHYMYN PRYNU GORFODOL ATODOL GWEINIDOGION CYMRU 

(TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R 

GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A 

THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN 
O FAGWYR)) A CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN I’R DWYRAIN O 

FAGWYR I GAS-BACH))201- 

Mae’r Gorchymyn hwn yn awdurdodi caffael tir ar gyfer adeiladu Bencroft Lane wedi’i 

hadlinio a gwaith cysylltiedig, yn ogystal â’r bibell ollwng adliniedig o ardal trin dŵr. 
Fe’i cyhoeddwyd ar 5 Medi 2015 (CD 2.4.3). 

GORCHYMYN PRYNU GORFODOL ATODOL GWEINIDOGION CYMRU 

(TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R 

GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A 
THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN 

O FAGWYR)) A CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN I’R DWYRAIN O 

FAGWYR I GAS-BACH)) (RHIF 2) 201- 

Mae’r Gorchymyn hwn yn awdurdodi caffael tir ychwanegol a hawliau dros dir sydd ei 

angen i adeiladu ffordd ymadael tua’r dwyrain ym Magwyr. Fe’i cyhoeddwyd ar 31 

Mawrth 2017 (CD 2.5.12). 

GORCHYMYN PRYNU GORFODOL ATODOL GWEINIDOGION CYMRU 
(TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R 

GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A 

THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN 
O FAGWYR)) A CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN I’R DWYRAIN O 

FAGWYR I GAS-BACH)) (RHIF 3) 201- 

Mae’r Gorchymyn hwn yn awdurdodi caffael tir ychwanegol a hawliau dros dir i adeiladu 

mesurau i amddiffyn y bont yn Nociau Casnewydd. Fe’i cyhoeddwyd ar 25 Mai 2017 

(CD 2.7.1). 

GORCHYMYN PRYNU GORFODOL ATODOL GWEINIDOGION CYMRU 

(TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R 

GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A 
THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN 

O FAGWYR)) A CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN I’R DWYRAIN O 

FAGWYR I GAS-BACH)) (RHIF 4) 201- 

Mae’r Gorchymyn hwn yn awdurdodi caffael y tir ychwanegol sydd ei angen i adeiladu 

mesurau diwygiedig i amddiffyn y bont yn Nociau Casnewydd. Fe’i cyhoeddwyd ar 22 
Awst 2017 (CD 2.8.12). 
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DATGANIADAU AMGYLCHEDDOL, ATODIADAU A THYSTYSGRIFAU 

Cyhoeddodd LlC y Datganiad Amgylcheddol canlynol, a’r Atodiadau iddo, o 10 Mawrth 

2016 hyd 11 Awst 2017: 

DATGANIAD AMGYLCHEDDOL 

(Cyhoeddwyd ar 10 Mawrth 2016) 

DATGANIAD AMGYLCHEDDOL ATODOL RHIF 1 

(Cyhoeddwyd ar 5 Medi 2016). 

DATGANIAD AMGYLCHEDDOL ATODOL RHIF 2 

(Cyhoeddwyd ar 14 Rhagfyr 2016). 

DATGANIAD AMGYLCHEDDOL ATODOL RHIF 3 

(Cyhoeddwyd ar 21 Mawrth 2017). 

DATGANIAD AMGYLCHEDDOL ATODOL RHIF 4 

(Cyhoeddwyd ar 21 Ebrill 2017). 

DATGANIAD AMGYLCHEDDOL ATODOL RHIF 5 

(Cyhoeddwyd ar 15 Awst 2017). 

DATGANIAD AMGYLCHEDDOL ATODOL RHIF 6 

(Cyhoeddwyd ar 25 Hydref 2017). 

DATGANIAD I LYWIO ASESIAD PRIODOL 

(Cyhoeddwyd ar 10 Mawrth 2016). 

DATGANIAD I LYWIO ASESIAD PRIODOL wedi’i ddiweddaru 

(Cyhoeddwyd ar 11 Awst 2017). 

DATGANIAD I LYWIO ASESIAD PRIODOL Adendwm 

(Cyhoeddwyd ar 15 Awst 2017). 

TYSTYSGRIFAU ADRAN 19 

(Cyhoeddwyd ar 24 Mawrth 2017). 
 
 

 

 

 

 C RYNODEB O’ R ARG YMHELL ION  

 Argymhellaf  y  dylai’ r  cyn llu n iau  a’ r G orch myn ion  gael eu  gwn eu d, n aill  ai  

 wedi’ u h addasu n eu h eb eu h addas u fel y man ylir yn Adran 9 yr Adroddiad   

hwn. 
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RHAGARWEINIAD I BRIF GORFF YR ADRODDIAD 
 
 
 

 Penod iadau’r Ar olygwyr  

1.1 Fe’m penodwyd gan Weinidog yr Economi a Seilwaith, sef un o 

Weinidogion Cymru, ar 10 Mehefin 2016 yn unol â pharagraff 7 Atodlen 1 i 
Ddeddf Priffyrdd 1980 ac Atodlen 13 (2) i Ddeddf Caffael Tir 1981, i gynnal 

Ymchwiliadau Lleol Cyhoeddus cydamserol i’r Cynlluniau drafft a’r 

Gorchmynion drafft uchod, gan ystyried y profion a bennir gan statud a’r 

holl wrthwynebiadau a sylwadau a wnaed mewn perthynas â hwy, ac 
adrodd yn ôl i Weinidogion Cymru. Ar y diwrnod hwnnw, penodwyd Mr 

Aidan McCooey BA, MSc, MRTPI yn Arolygydd Cynorthwyol ar y dibenion 

hyn (CD 3.1.5). 
 

1.2 Ar 22 Awst 2016, penododd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth Mr 

McCooey a minnau yn gyd Arolygwyr, o dan Adran 5 Deddf Caffael Tir 

1981, i ystyried p’un a fyddai’n cynllun yn gwneud niwed difrifol i fusnes 
Porthladd Casnewydd, a chyflwyno adroddiad iddo ar wahân ar y mater 

penodol hwnnw. Ar ôl cadarnhau cytundeb rhwng LlC ac Associated British 

Ports, ysgrifennodd yr Ysgrifennydd Gwlad at Mr McCooey a minnau ar 12 
Mawrth 2018 i derfynu’r agwedd honno ar yr Ymchwiliadau yn ffurfiol. Yn 

unol â hynny, ni chyflwynwyd unrhyw adroddiad ar wahân i’r Ysgrifennydd 

Gwladol ond, cyhyd â’i fod yn berthnasol i ystyried yr achos o blaid y 
Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft, mae’r effaith y byddai’r cynllun yn ei 

chael ar Borthladd Casnewydd wedi’i hystyried a’i chynnwys yn yr 

adroddiad hwn. 
 

 Y r Y mchwiliad a’r cyfa rfodydd cyn yr Y mchwiliad  
 

1.3 Cynhaliais ddau gyfarfod cyn yr Ymchwiliad yn Sefydliad Lysaght, Orb 

Road, Casnewydd NP19 0RA ar 18 Gorffennaf 2016 a 27 Ionawr 2017. 

Anfonwyd nodiadau o’r cyfarfodydd at bob unigolyn a oedd wedi cofrestru 
yn y cyfarfodydd neu a oedd wedi cyflwyno gwrthwynebiadau neu 

sylwadau ynghylch y Cynlluniau drafft a’r Gorchmynion drafft. Mae’r 

nodiadau wedi’u hamlinellu yn Nogfennau’r Ymchwiliad Cyhoeddus 1 a 2 

(ID01, ID02). 
 

1.4 Hefyd, cynhaliais yr Ymchwiliad yn Sefydliad Lysaght dros gyfnod o 83 

diwrnod rhwng 28 Chwefror 2017 a 28 Mawrth 2018. Roedd yn cynnwys 

dau ohiriad sylweddol er mwyn galluogi LlC i gwblhau gwaith ar: 
 

• newidiadau yn deillio o gyhoeddiad Llywodraeth y DU y byddai tollau 

ar Bontydd Afon Hafren yn dod i ben yn 2018, 
 

• atebion peirianegol newydd i warchod traphont ddŵr arfaethedig afon 
Wysg rhag effaith bosibl llongau yn Nociau Casnewydd, a 

 

• phecyn o fesurau i fantoli’r effaith ddifrifol i Borthladd Casnewydd a 

fyddai, fel arall, yn digwydd o ganlyniad i adeiladu neu weithredu’r 
draffordd. 
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Arolygiadau Safle 
 

1.5 Cynhaliodd Mr McCooey a minnau arolygiadau safle ar ein pen ein hunain 

ar 27 Chwefror 2017 ac yn afreolaidd ar hyd cyfnod yr Ymchwiliad ac wedi 

hynny i bob rhan o’r ardal, gan gynnwys cyffiniau traffordd bresennol yr 

M4 a’r holl ardaloedd y byddai’r llwybrau amgen awgrymedig yn effeithio 
arnynt. Cynhaliom, gyda’n gilydd neu’n unigol, arolygiadau safle pellach, 

ond yng nghwmni gwrthwynebwyr neu eu cynrychiolwyr, a chynrychiolwyr 

LlC, ar: 
 

• 16 Mawrth 2017 – yn Nociau Casnewydd; 
 

• 16 Mawrth 2017 – Gwlyptir Casnewydd 
 

• 25 Mawrth 2017  – ym Magwyr  (cyffiniau  cartref  Mrs Kenny)  a 
Gwarchodfa Natur Cors Magwyr; 

 

• 23 Mai 2017 - Llwybr Glas 
 

• 19 Mehefin 2017 – yng ngwaith a swyddfeydd Marshalls Mono ger 

Corporation Road, Casnewydd; 
 

• 23 Mehefin 2017 – yn Ardal Gwasanaethau Traffordd Roadchef ym 
Magwyr a phentref Magwyr; 

 

• 5  Gorffennaf  2017  –  yng  Nghlwb  Golff  Parc  ac  anheddau  ger 

Coedcernyw; 
 

• 7 Gorffennaf 2017 – mewn ardaloedd ger pentref Rogiet, Green 

Dairy Farm, Daffodil Lodge, rhandiroedd Magwyr, pen dwyreiniol y 
Llwybr Gwyrdd (Cynllun Amgen 3) a Drewstow Gardens i’r gogledd 
o’r M48; 

 

• 19 Gorffennaf 2017 – mewn ardal eang o Wastadeddau Cil-y-coed a 
Gwynllŵg; 

 

• 20 Gorffennaf 2017 – ym mhen dwyreiniol Gwaith Dur TATA a’i brif 
swyddfa yn Llanwern; 

 

• 19 Medi 2017 – yn llinell a chwmpasoedd adeiledig y cynllun amgen 
a adwaenir fel y Llwybr Glas (Cynlluniau Amgen 1 a 2); 

 

• 24 Hydref 2017 – yn safle Queensway Meadows ger Corporation 
Road, Casnewydd; 

 

• 30 Ionawr 2018 – eto yn Nociau Casnewydd, a 
 

• 2 Chwefror 2018 – yn nifer y ffermydd ar hyd llwybr y cynllun 

cyhoeddedig. 
 

Cynhaliodd Mr McCooey ymweliadau safle yng nghwmni 

gwrthwynebwyr neu gynrychiolwyr hebof i ar: 
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• 28 Gorffennaf, 2017 – ag ardaloedd preswyl Magwyr, ac ar 
 

• 8 Awst 2017 – â chlwyd ystlumod Cwm Clydach ger Brynmawr. 
 

 Gwrthwyneb iadau i’r cynllun  
 

1.6 Cyflwynwyd rhyw 319 o wrthwynebiadau unigol, o ffynonellau ar draws y 

DU, i LlC, a gydnabuwyd cyn diwedd yr Ymchwiliad ac a oedd yn cynnwys: 
 

• 56 gan wrthwynebwyr statudol, gan gynnwys 4 gan Gynghorau 
Cymuned 

 

• 262 gan wrthwynebwyr anstatudol unigol*, ac 
 

• 1 gan breswylydd o Rogiet, a oedd yn atodi deiseb leol yn cynnwys 

49 o lofnodion gan bobl leol, nad oedd rhai ohonynt wedi 

gwrthwynebu fel arall (Dogfen yr Ymchwiliad Cyhoeddus (ID) 127, 

ymateb i Gwestiwn yr Ymchwiliad Cyhoeddus – PIQ134). 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

*Roedd LlC yn ystyried bod gwrthwynebiad unigol yn un lle gwnaed pwyntiau 
sylweddol gwahanol mewn perthynas â’r pwyntiau gwrthwynebu omnibws a 

gynhwyswyd yn y negeseuon e-bost a’r llythyron ymgyrchu, a oedd i gyd yn 
sylweddol debyg. 

 

1.7 Derbyniodd 5,870 o negeseuon e-bost union debyg neu bron yn union 
debyg hefyd*, yr ymddengys eu bod wedi deillio o ymgyrchoedd eang: 

 

• Y  Gymdeithas  Frenhinol  er  Gwarchod  Adar  (RSPB)  –  4,859  o 

wrthwynebiadau; 
 

• Coed Cadw (WT) – 705 o wrthwynebiadau; 
 

• Ymddiriedolaethau Natur Cymru (WTW) – 165 o wrthwynebiadau, a 
 

• Ymddiriedolaeth Natur Gwent (GWT) – 141 o wrthwynebiadau (PIQ- 

134). 
 

1.8 Ar ddiwedd yr Ymchwiliad, tynnwyd 47 o wrthwynebiadau unigol a thua 

675 o wrthwynebiadau ymgyrchoedd yn ôl, neu fe amlygwyd eu bod yn 

wrthwynebiadau dyblyg.  Darllenwyd ac ystyriwyd yr holl wrthwynebiadau 

a negeseuon e-bost ymgyrchoedd (PIQ 124, ID 259 isadran 1). 
 

Y rhesymau dros wrthwynebu 
 

1.9 Ar ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu, yn ogystal â nifer o faterion lleol a rhai 

beirniadaethau cyffredinol, y prif wrthwynebiadau i’r cynllun arfaethedig (y 

cyfeirir ato’n bennaf fel y cynllun yn adroddiad hwn) oedd na ellid ei 
gyfiawnhau am y rhesymau canlynol: 

 

• natur annerbyniol yr holl waith adeiladu ffyrdd mawr; 
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• problemau cyfyngedig o ran traffig, damweiniau a thagfeydd ar yr 
M4 bresennol; 

 

• mae’r twf traffig eisoes wedi lleihau (y ddamcaniaeth uchafswm 
ceir); 

 

• y gost sylweddol i bwrs y wlad; 
 

• y gwerth gwael am arian y byddai’n ei ddarparu; 
 

• cymorth cyfyngedig i esblygu economi de Cymru; 
 

• canolbwyntio cyllid ar un prosiect ac, o ganlyniad, dargyfeirio arian 

o brosiectau eraill a ariennir yn gyhoeddus; 
 

• y llygredd aer a sŵn y byddai’n eu hachosi; 
 

• ei botensial i gynhyrchu carbon ac arwain at gynhesu byd-eang 
pellach; 

 

• ei botensial i gynyddu traffig yng Nghaerdydd neu mewn mannau 

eraill; 
 

• bod unrhyw waith adeiladu traffordd yng Nghasnewydd yn anghyson 

â rhai o bolisïau LlC, gan gynnwys Deddf Teithio Llesol 2015 a Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (a adwaenir o hyn 

ymlaen yn yr adroddiad hwn fel Deddf LlCD 2015); 
 

• ei effaith niweidiol ar dirwedd hanesyddol Gwastadeddau Gwent; 
 

• ei effaith ar ardal amgylcheddol gyfoethog Gwastadeddau Gwent a 

bywyd gwyllt y Gwastadeddau ac afon Wysg, gan gynnwys adar, 
gwenyn ac ardaloedd o goetir hynafol; 

 

• ei anghysondeb â Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a 

Rhywogaethau 2017 a Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981; 
 

• ei effaith ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 

ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) dynodedig; 
 

• ei effaith ar ddiwydiant lleol ac adeiladau diwydiannol; 
 

• ei effaith ar fusnesau ffermydd lleol a rheoli ffermydd; 
 

• ei effeithiau ar weithredu Dociau Casnewydd a’r amrywiol fusnesau 
yn y Dociau; 

 

• y perygl yn gysylltiedig ag adeiladu traphont traffordd uwchben 
dociau gweithredol; 

 

• hepgor ffordd ymadael i’r Ardal Gwasanaethau Traffordd sefydledig 
ym Magwyr; 
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• ei effeithiau niweidiol ar gymunedau Magwyr, Llandyfenni, Gwndy a 
Rogiet i’r dwyrain, a Choedcernyw a Maerun i’r gorllewin; 

 

• ei effaith niweidiol ar Glwb Golff Parc yng Nghoedcernyw; 
 

• y potensial i ddatblygu cynigion amgen boddhaol a fyddai’n rhatach 

ac yn gwneud llai o niwed i’r amgylchedd, buddiannau ffermio, 
Dociau Casnewydd a chymunedau lleol, a’r 

 

• potensial i waethygu llifogydd ger Maerun ac yn gyffredinol ar draws 

Gwastadeddau Gwent. 
 

1.10 Yn ystod yr Ymchwiliad, ac yn bennaf o ganlyniad i LlC yn cyhoeddi 

tystiolaeth newydd yn deillio o gael gwared â thollau Croesfannau Hafren, 

a’r gwaith sylweddol y tybiwyd y byddai’n angenrheidiol i fantoli effaith y 
cynllun ar Ddociau Casnewydd, gwnaed y pwyntiau newydd canlynol, yn 

ogystal â’r rhai cynharach, na ddylid adeiladu’r cynllun oherwydd: 
 

• costau ychwanegol negyddu’r effaith y byddai’n ei chael ar y dociau, 
a’r anhawster o ran ymatal costau a risgiau; 

 

• yr effaith negyddol ar y gwasanaethau i’r ecosystem a ddarperir gan 

Wastadeddau Gwent ac anallu’r cynllun i gynnig gwelliannau i’r 
ecosystem yno; 

 

• byddai lefel y sŵn adeiladu yn amharu ar fywyd gwyllt; 
 

• byddai  ychydig  iawn  o  draffig  ychwanegol  ar  ôl  cael  gwared  â 
thollau’r M4; 

 

• y cymhlethdodau peirianegol a’r risg ariannol yn gysylltiedig â phont 

siglen yn y dociau, a’r risgiau diogelwch sy’n gysylltiedig â 
gweithrediad y draffordd ar hyd traphont ar draws y dociau; 

 

• gallai’r gwaith arfaethedig i’r dociau fod yn anghyfreithlon, o bosibl; 
 

• dyfodiad cyfleusterau parcio a theithio yn Llanwern a Llaneirwg, a 
all leihau traffig ar y draffordd, a 

 

• byddai adeiladu’r draffordd yn groes i gytundeb Affrica/Ewrasia i 
warchod adar. 

 

 Y gefnogaeth i’r cyn llun  
 

1.11 Cafodd LlC 218 o fynegiadau ysgrifenedig o gefnogaeth i’r cynllun gan: 
 

• Gynghorau Dinas, Sir neu Fwrdeistref Sirol – 6; 
 

• sefydliadau cenedlaethol neu ranbarthol – 15; 
 

• diwydianwyr – 42; 
 

• sefydliad yn amgáu deiseb gefnogol â 280 o lofnodion; 
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• un hollgynhwysfawr a oedd yn atodi rhestr o 80 o unigolion (yr oedd 

rhai ohonynt wedi cyflwyno cefnogaeth ysgrifenedig unigol hefyd) ac 

yn manylu ar eu rhesymau unigryw dros gefnogi’r cynllun, a 
 

• 152 o gyflwyniadau unigol (PIQ002, PIQ09). 
 

1.12 Ar  ddiwedd  yr  Ymchwiliad,  ni  thynnwyd  unrhyw  gefnogaeth  yn  ôl. 
Ystyriwyd pob un ohonynt. 

 

Y Cynlluniau Amgen a Gynigiwyd 
 

1.13 Cyflwynwyd 29 o ddewisiadau eraill i’r cynllun cyhoeddedig i’w harchwilio 

yn yr Ymchwiliad, ac ystyried pob pwynt a oedd yn berthnasol iddynt. 

Roedd y rhestr yn cynnwys: 
 

• 22 a gyflwynwyd cyn dechrau’r Ymchwiliad ac a oedd yn unol â’r 

amodiadau ar gyfer cynlluniau amgen tebyg a bennwyd yn y 
cyfarfodydd cyn yr Ymchwiliad ac yn unol â Rheoliadau 

Ymchwiliadau Priffyrdd. Datblygodd LlC bob un o’r 22 ohonynt yn 
gynigion peirianneg realistig, ynghyd â chyfrifo eu costau, eu 

dadansoddi a’u cyhoeddi ar gyfer cyngor anstatudol dros ardal eang, 
gan ofyn am sylwadau arnynt erbyn 10 Mai 2017. Tynnwyd 8 o’r 

rhain yn ôl gan yr hyrwyddwyr yn ystod yr Ymchwiliad. 
 

• ni chyhoeddwyd 6 ohonynt, a gyflwynwyd yn hwyr ac ar ôl y 
dyddiadau cau a bennwyd, ar gyfer sylwadau heblaw trwy lyfrgell a 

gwefan yr Ymchwiliad. Roedd 3 o’r rhain yn gynlluniau amgen â 

diffiniadau bras, ond fe’u datblygwyd gan LlC mewn cysylltiad â’r 

hyrwyddwyr priodol yn ystod yr Ymchwiliad. Datblygwyd 
strategaeth amgen Dewis Amgen 27 (nad oedd rhai elfennau ohoni 

wedi’u diffinio’n gynhwysfawr) gan fabwysiadu pecyn o gynlluniau 

amgen eraill, neu rannau ohonynt, a rhai o’i phwyntiau unigryw ei 
hun, yn raddol ar y cyd â’i heiriolwr cyn diwedd yr Ymchwiliad. 

 

Tystion yr Ymchwiliad ac ymddangosiadau cyhoeddus 
 

1.14 Rhoddodd 26 o brif dystion brif dystiolaeth sylweddol yn yr Ymchwiliad ar 

ran LlC, yn aml dros gyfnodau maith, gan ymddangos yn gyson yn ystod 

yr 83 diwrnod, a rhoddodd 5 o dystion eraill dystiolaeth ategol. 

Ymddangosodd 9 o gefnogwyr a 47 o wrthwynebwyr yn yr Ymchwiliad 

(rhai o’r gwrthwynebwyr ar nifer o achlysuron), neu fe’u cynrychiolwyd. 
Ymddangosodd un unigolyn yn wrth-wrthwynebydd i gynlluniau amgen. 

O’r tystion a oedd yn wrthwynebwyr: 
 

• roedd 4 ohonynt yn cynrychioli Cynghorau Cymuned; 
 

• roedd 1 ohonynt yn cynrychioli grŵp cymunedol; 
 

• roedd 2 ohonynt yn cynrychioli cymuned arall, gyda chefnogaeth y 

Cyngor Cymuned lleol yn ôl pob tebyg; 
 

• roedd 21 ohonynt yn cynrychioli gwrthwynebwyr statudol; 
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• roedd 21 ohonynt yn cynrychioli gwrthwynebwyr anstatudol; 
 

• cynrychiolwyd LlC gan Gwnsler y Frenhines, a gynorthwywyd gan 

Gwnsler a chyfreithwyr; cynrychiolwyr y gwrthwynebwyr gan ddau 

Gwnsler y Frenhines, 10 cwnsler, 2 gyfreithiwr a 2 asiant; 
 

• yn ystod yr Ymchwiliad, roedd aelodau’r cyhoedd yn bresennol dros 

1,000 o weithiau, a’r presenoldeb dyddiol cyfartalog oedd tua 15, ac 
 

• mae rhestr o’r rhai a oedd yn bresennol i arwain neu roi tystiolaeth 
yn yr Ymchwiliad i’w gweld yn Atodiad A i’r adroddiad hwn. 

 

Gweithdrefnau Statudol 

1.15 Cadarnhaodd LlC fod yr holl Weithdrefnau Statudol mewn perthynas â 

chyhoeddi ei Chynlluniau drafft a’i Gorchmynion drafft, y Datganiad 

Amgylcheddol (DA) cysylltiedig, a’r Datganiad i Lywio Asesiad Priodol 
(SSIA) wedi’u cwblhau’n briodol cyn dechrau’r Ymchwiliad. Roedd angen 

gweithdrefnau pellach o’r gyfres o Gynlluniau drafft neu Orchmynion drafft 

ychwanegol neu ddiwygiedig, yr Ychwanegiadau i’r Datganiad 
Amgylcheddol (DAA) a’r diweddariadau i’r Datganiad i Lywio Asesiad 

Priodol (SSIA), a oedd yn ystyried datblygiad parhaus y cynllun yn ystod 

yr Ymchwiliad. Cadarnhaodd LlC fod yr holl Weithdrefnau Statudol mewn 
perthynas â’r dogfennau diweddarach hynny wedi’u cwblhau’n briodol 

hefyd (ID08). 

Y Cynigion 

1.16 Byddai’r cynllun yn darparu traffordd 3 lôn ddeuol 23 cilometr o hyd o 

Fagwyr i Gas-bach, yn mynd heibio i’r de o Gasnewydd, ar hyd llinell a 

adwaenir yn lleol fel y Llwybr Du, ac yn cynnwys: 

• traphontydd dynesu at bont ceblau fawr ar draws Dociau Casnewydd 
ac afonydd Wysg ac Ebwy; 

• newidiadau mewnol i Ddociau Casnewydd; 

• newidiadau i’r lôn gerbydau ar draffordd bresennol yr M4 yn gyson 
ag israddio’r draffordd honno yn gefnffordd amlbwrpas; 

• cysylltiad newydd o’r gefnffordd amlbwrpas i Caerleon Road, 
Casnewydd; 

• newidiadau i ffyrdd ymyl, llwybrau troed, llwybrau beicio, llwybrau 

ceffyl a mynedfeydd presennol a chreu rhai newydd, ac 

• ardaloedd  wedi’u  dynodi  ar  gyfer  tirweddu  a  lliniaru’r  effeithiau 
niweidiol y byddai’r cynllun yn eu cael ar yr amgylchedd (ID06). 

Yr Adroddiad 
 

1.17 Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys disgrifiad cryno o’r ardal, hanfodion yr 

achosion a gyflwynwyd, a’m casgliadau ac argymhellion. Mae rhestrau o’r 

rhai a oedd yn bresennol, y dogfennau a ystyriwyd, addasiadau 
arfaethedig, a gwrthwynebiadau dyblyg neu rai a dynnwyd yn ôl i’w gweld 

yn Atodiadau A i D. Caiff rhestr y Dogfennau Craidd ei chynnwys mewn 

dogfen ar wahân. 
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1.18 Yn ystod yr Ymchwiliad, gwnaed cyfres o newidiadau i’r cynllun, 

cyhoeddwyd dogfennau polisi newydd a pherthnasol, costau 

amcangyfrifedig newydd, dadansoddiad economaidd, rhagamcaniadau 
traffig ac effeithiau amgylcheddol. Mae’r adroddiad yn cwmpasu’r sefyllfa 

gyfredol adeg cau’r Ymchwiliad. 
 

1.19 Er mwyn hwyluso dealltwriaeth, mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys cyfres 

o nodiadau Arolygwyr, sy’n ceisio esbonio rhai o’r pwyntiau a ddaeth i’r 
amlwg wrth groesholi tystion, ynghyd ag esboniadau eraill, er mwyn rhoi 

arweiniad i Weinidogion. 
 

Addasiadau ac ymrwymiadau amgylcheddol 
 

1.20 Mae’n anochel, yn ystod y broses ddatblygu faith ar gyfer prif gynllun 

priffyrdd ac, yn yr achos hwn, Ymchwiliad lleol cyhoeddus maith, y byddai 

angen gwneud newidiadau er mwyn adlewyrchu syniadau a datblygiadau 

sy’n aeddfedu. Yn aml, gall y rhain arwain at yr angen am addasiadau i’r 
cynigion gwreiddiol. Nid yw’r achos hwn yn wahanol o gwbl ac, ar ddiwedd 

yr Ymchwiliad, roedd LlC, yn aml ar y cyd â gwrthwynebwyr a phobl eraill, 

wedi cytuno i addasu’r cynllun pe byddai’n mynd rhagddo. Rwyf wedi 
cofnodi rhestr o’r addasiadau arfaethedig yn Atodiad Ch i’r adroddiad hwn, 

er mwyn eglurder ac i gadw cofnod ohonynt. 
 

1.21 Cynhwyswyd Cofrestr o Ymrwymiadau Amgylcheddol yn y DA, ac mae’n 

cynnwys yr holl ymrwymiadau a wnaed gan LlC, yn hanesyddol ac yn 

barhaus (fel y rhai a wnaed i ymgyngoreion statudol a chyrff â buddiant). 
Gan fod y cynllun yn mynd rhagddo o dan Ddeddf Priffyrdd 1980, mae’r 

ymrwymiadau yn y Gofrestr yn lle amodau cynllunio a fyddai wedi cael eu 

hamodi pe byddai wedi mynd rhagddo o dan y Deddfau Cynllunio ac, yn 
unol â hynny, mae LlC yn eu trin fel petaent yn rhwymol. Mae fersiwn 

derfynol y Gofrestr Ymrwymiadau – ID09f wedi’i llunio i gael ei monitro a’i 

harchwilio yn ystod ac ar ôl y gwaith adeiladu. Ar ôl agor y cynllun, byddai 

unrhyw ymrwymiadau parhaus neu sy’n weddill yn cael eu symud ymlaen 
o dan y cyfnod ôl-ofal o 5 mlynedd neu raglenni cynnal a chadw parhaus. 

 

Cyfleusterau cyfieithu 
 

1.22 Ar ddiwrnod 25, roedd angen cyfleusterau cyfieithu arbenigol o’r Gymraeg 

i’r Saesneg ar un unigolyn, a oedd ar gael yn barhaus ar hyd yr Ymchwiliad 

(ID1, ID2). 
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2 MATERION GWEITHDREFNOL A CHYFREITHIOL 

Mae’r materion perthnasol fel a ganlyn: 
 

2.1 Yn y cyfarfod cyntaf cyn yr Ymchwiliad, gofynnais am i’r holl gyflwyniadau 

cyfreithiol gael eu cyflwyno’n ysgrifenedig ac y dylai LlC ymateb iddynt yn 

yr un modd (ID1). Esboniais hefyd, er nad yw’n ddyletswydd arnaf i 
benderfynu at faterion cyfreithiol, i’r graddau y maent yn deillio o 

wrthwynebiadau i’r Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft neu,  mewn 

perthynas â’r dystiolaeth a nodwyd gan wrthwynebwyr neu LlC wrth 
ymateb i wrthwynebwyr, maent yn disgyn o fewn fy nghylch gwaith, felly 

rwyf wedi mynd i’r afael â nhw yn fy nghasgliadau. Ni chododd unrhyw 

bwyntiau gweithdrefnol yn yr Ymchwiliad. Mae’r cyflwyniadau cyfreithiol 

wedi’u crynhoi isod. 
 

Achos Ymddiriedolaeth Natur Gwent 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Rwy’n defnyddio GWT yma ac mewn rhannau eraill o’r adroddiad fel byrfodd ar gyfer 
cynghrair Ymddiriedolaeth Natur Gwent ac Ymddiriedolaeth Natur Cymru, y mae’r ddwy 
ohonynt yn wrthwynebwyr yn eu rhinwedd eu hunain. 

 

2.2 Ar ddiwrnod 19 yr Ymchwiliad, cyflwynodd Mr Charles Streeten, Cwnsler, 

yn gweithredu ar ran Ymddiriedolaeth Natur Gwent (GWT) a’r Athro 

blaenllaw, John Altringham, na fyddai Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn 
rhoi “trwydded ystlumod” ac felly na ddylai’r cynllun fynd rhagddo 

(ID026). Dywedodd Mr Streeten, wrth ddyfynnu’r achos gerbron Llys 

Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd Waddenzee v Staatsscretaris van 
Landbouw [2005]: 

 

• ni all LlC ddibynnu ar fesurau lliniaru arfaethedig i roi caniatâd oni 
bai ei bod yn hyderus y byddai’r mesurau hynny’n llwyddiannus 

 

• mae hyder yn mynnu dim amheuaeth gwyddonol rhesymol ynghylch 

effeithiolrwydd y mesurau lliniaru arfaethedig 
 

• fel arall, os oes graddfa symudol yn ymwneud â hyder - 
 

(a) ni all LlC fod yn hyderus y byddai mesurau lliniaru yn effeithiol 

yn niffyg rhywfaint o dystiolaeth wyddonol yn dangos eu 

heffeithiolrwydd 
 

(b) po leiaf yw’r hyder yn y mesurau lliniaru arfaethedig, y lleiaf 
tebygol y dylai’r cynllun gael ei gymeradwyo, ac 

 

(c) os oes llai na 50% o debygolrwydd y byddai mesurau lliniaru’n 
effeithiol, ni all LlC fod yn rhesymol hyderus y byddai’r mesurau’n 

effeithiol. 
 

Cyfeiriwyd at y mater yn ddiweddarach, yn rhannol yn unig, gan Mr 

Brendon Moorhouse, Cwnsler wrth gau ar gyfer GWT (ID260). 
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2.3 Tynnwyd sylw at Reoliad 34 Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol 

ac ati) 1994, sy’n rhoi Awdurdod Cymwys dan ddyletswydd i ystyried 

gofynion y Gyfarwyddeb Cynefinoedd i’r graddau y gallai arfer 
swyddogaethau’r awdurdod effeithio ar y gofynion hynny. Ni ddylid rhoi 

caniatâd datblygu:- 
 

(a) pan  fyddai’r  datblygiad  arfaethedig  yn  debygol  o  dramgwyddo 

Erthygl 12 y Gyfarwyddeb, a 
 

(b) phan fydd y datblygiad yn annhebygol o gael ei drwyddedu’n unol 
â’r pwerau rhan-ddirymu o dan Erthygl 16 y Gyfarwyddeb. 

 

2.4 Nododd Mr Streeten fod achos R (Morge) v Hampshire County Council 

2012 UKSC 2 yn [29], yn berthnasol. Mae’r Gyfarwyddeb yn rhoi 
gwaharddiad llwyr ar ddal, lladd neu aflonyddu’n fwriadol, yn ogystal â 

dirywio neu ddinistrio safleoedd magu, pe byddant yn niweidiol i gynnal a 

chadw poblogaeth y rhywogaeth dan sylw ar statws cadwraeth ffafriol. 
Mae’r Ymddiriedolaeth o’r farn bod y mesurau lliniaru arfaethedig ar gyfer 

rhywogaeth warchodedig yn annigonol, oherwydd nid oes llawer o 

dystiolaeth wyddonol i awgrymu y byddai’r mesurau’n effeithiol, ac ni ellir 
dibynnu arnynt yn synhwyrol wrth geisio trwydded gan CNC. 

 

Ymateb LlC 
 

2.5 Mae’r ymateb cyfreithiol llawn i’r mater hwn gan LlC wedi’i amlinellu yn 

Atodiad 3 ID/259. 
 

2.6 Roedd pryder yr Athro Altringham yn ymwneud â chyfnodau adeiladu a 

gweithredol y draffordd, yn hytrach na chymryd tir. Byddai cymryd tir yn 
cynnwys dinistrio clwydydd mewn coed ac adeiladu, a rhoddwyd 

tystiolaeth glir iawn o hynny a’r mesurau lliniaru a chydadfer effeithiol a 

ddarperir gan glwydydd artiffisial ar gymhareb o 3:1. Dangosodd y 
dystiolaeth fod y dull wedi’i brofi a’i gymeradwyo gan CNC a Natural 

England. Am y rhesymau hynny, mae cyflwyniad GWT fod rhaid i sicrwydd 

fod wedi’i seilio ar ddim amheuaeth wyddonol resymol yn gamsyniol. 
 

2.7 Mae’r safbwynt a fabwysiadwyd gan yr Ymddiriedolaeth yn anghyson â 

Morge, sef y dylid cymhwyso barn broffesiynol ar sbectrwm. Bydd y 
cyngor i’r Llys gan Defra, y bydd y farn ynghylch p’un a yw 

gweithgareddau’n gyfystyr ag aflonyddu ai peidio yn amrywio, gan 

ddibynnu ar statws cadwraeth y rhywogaeth benodol dan sylw. Ar ôl 
ystyried y dystiolaeth yn yr Ymchwiliad, nid yw CNC yn awgrymu y byddai 

trwydded yn annhebygol o gael ei rhoi. 
 

2.8 O ran rhywogaethau a warchodir, amcan y Gyfarwyddeb yw “eu 
gwarchod”. Mae gwarchod yn golygu “cyfres o fesurau sy’n ofynnol i 

gynnal neu adfer cynefinoedd naturiol a phoblogaethau  rhywogaeth  o 

fflora a ffawna gwyllt ar statws ffafriol, fel y diffinnir. Ystyrir bod y statws 
cadwraeth yn ffafriol pan fydd data ar ddynameg poblogaeth y rhywogaeth 

dan sylw yn dangos ei bod yn cynnal ei hun ar sail hirdymor fel elfen 

hyfyw o’i chynefinoedd naturiol, ac nad yw ystod naturiol y rhywogaeth yn 

lleihau neu’n debygol o leihau hyd y gellir rhagweld, ac mae’n debyg y 
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bydd cynefin digon mawr ar gael o hyd i gynnal ei phoblogaeth yn yr 

hirdymor”. 
 

2.9 Y prawf i’w gymhwyso wrth ystyried p’un a oes gan rywogaeth statws 

cadwraeth ffafriol ai peidio yw’r safon prawf sifil – cydbwysedd yr hyn sy’n 
debygol – yn hytrach na’r safon uwch o wahardd unrhyw amheuaeth 

wyddonol resymol. Mae’r dull hwn yn agosach o lawer i’r hyn a 

ddywedodd yr Athro Altringham yn ei dystiolaeth lafar ynghylch y safon 
prawf y mae’n ei hystyried yn briodol, yn hytrach na “dim amheuaeth 

wyddonol resymol”, a amlinellir yng nghyflwyniad cyfreithiol agoriadol yr 

Ymddiriedolaeth, er na ailadroddwyd hyn yn ei chyflwyniad terfynol. 
 

2.10 Pe byddai Gweinidogion yn dewis symud ymlaen â’r cynllun, mae’n amlwg 

y byddant wedi bodloni eu hunain ynghylch yr angen, buddiant cyhoeddus 
a’r diffyg cynnig amgen boddhaol. Am y rhesymau a grybwyllir yn ID 259, 

mae cyflwyniad GWT y dylai fod sicrwydd nad oes unrhyw amheuaeth 

wyddonol resymol y byddai 90% o’r ystlumod, a fyddai wedi defnyddio’r 
clwydydd a waredir fel arall, yn defnyddio’r clwydydd newydd, yn 

gamsyniol. 
 

Achos Marshalls Mono Ltd 
 

2.11 Ar ddiwrnod 43 yr Ymchwiliad, honnodd Mr Richard Glover, Cyfreithiwr, yn 

gweithredu ar ran Marshalls Mono Ltd, fod gan LlC bŵer digonol o dan 

Adran 246(1) Deddf Priffyrdd 1980 i brynu tir (safle Freshwater) i liniaru 

rhai o effeithiau niweidiol adeiladu’r cynllun. Yn ei farn ef, gallai’r 
ddarpariaeth honno yn y Ddeddf gael ei hymestyn i brynu tir i ddatblygu 

adeiladau diwydiannol, a fyddai’n cael eu hadeiladu i ddisodli’r adeiladau a 

ddymchwelwyd o ganlyniad i’r cynllun. 
 

2.12 Tynnodd Mr Glover sylw at baragraff 9 Atodiad Dd i Gylchlythyr 14/2004 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru hefyd, sy’n rhoi arweiniad ar ddefnyddio 

Adran 246 (1) Deddf Priffyrdd 1980, sy’n cydnabod y gellir prynu tir i 
wrthbwyso effeithiau amgylcheddol niweidiol cynllun ffordd. Mae’n 

pwysleisio mai cyngor yw’r Cylchlythyr yn hytrach na’r gyfraith a bennir yn 

Adran 246 (1) y Ddeddf nad yw, ynddi ei hun, yn sôn am gyfyngiadau 
prynu gorfodol yn hyn o beth; mewn geiriau eraill, i wrthbwyso effeithiau 

niweidiol i’r amgylchedd yn unig. Mae Mr Glover, ar wahân i’r pwynt 

cyfreithiol, hefyd o’r farn y dylai LlC fod wedi ymgysylltu mwy â’r cwmni, 

yn unol ag ysbryd y Cylchlythyr. 
 

Ymateb LlC 
 

2.13 Byddai’r cynllun yn difodi safle Marshalls Mono, a chynigiwyd tir LlC yn 

Queensway Meadows, Casnewydd i’w datblygu yn ei le. Roedd y cwmni 

o’r farn nad oedd hyn yn foddhaol, oni bai y caiff y safle ei gyfuno ag un 
arall, nad yw dan berchenogaeth LlC, sy’n cael ei alw’n Freshwater ac sydd 

wedi’i leoli ychydig i’r gogledd o Queensway Meadows. 
 

2.14 Caiff  ei  wadu  nad  oedd  LlC  wedi  ymgysylltu’n  briodol,  yn  unol  â 
pharagraffau 22 a 23 Cylchlythyr 14/2004, ac y gellid defnyddio Adran 246 
(1) Deddf Priffyrdd 1980 i gaffael safle Freshwater yn orfodol (ID169). 
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2.15 Cynhaliwyd trafodaethau a chyd-drafodaethau cyson a pharhaus gyda 

Marshalls. Mae Adran 246 (1) yn amodi fel a ganlyn: “…gall awdurdod 

priffyrdd gaffael tir at ddibenion lliniaru unrhyw effaith niweidiol y mae neu 
y bydd bodolaeth neu ddefnydd priffordd sy’n cael ei hadeiladu neu ei 

gwella ganddo, neu y bwriedir iddi gael ei hadeiladu neu ei gwella ganddo, 

yn ei chael ar gwmpasoedd y briffordd”. Mae’r pŵer hwn yn galluogi 
caffael tir sydd ei angen i gynnal neu wella amgylchedd ardaloedd sy’n 

gyfagos at y ffordd. 
 

2.16 Caiff ei dderbyn nad yw’r gloywder a roddir ar statud mewn arweiniad yn 

benderfynodol, ond y gall fod yn ddarbwyllol, fel y dangosir gan R v 

Tameside Metropolitan Borough Council ex p J [2000] 1 FLR 942, 951G, 

pan ddywedwyd bod arweiniad statudol yn: “yn gymorth defnyddiol i’r 
modd y bwriedir i ddeddfwriaeth gael ei rhoi ar waith, ac na ddylid gwyro 

oddi wrtho heb reswm da”. 
 

2.17 Rhaid i ddiben caffael o dan Adran 246 (1) Deddf Priffyrdd 1980 fod i 

liniaru unrhyw effaith niweidiol y mae’r briffordd yn ei chael, neu y bydd 

yn ei chael, ar amgylchoedd y briffordd. Mae’r tir i’w gaffael yn yr achos 

hwn yn safle diwydiannol. Yn unol â hynny, nid oes iddo unrhyw werth 
ecolegol, amgylcheddol neu amwynder cyhoeddus cynhenid. Byddai’r 

briffordd yn cael effaith niweidiol ar berchennog a deiliad y tir a 

chydbwysedd y safle, na fyddai’n cael ei gaffael. Byddai hynny’n wir bob 
tro pan fyddai tir priffordd yn cael ei ddefnyddio i ryw raddau, ei feddiannu 

neu pan fydd rhywun yn berchen arno a bod ganddo werth marchnadol. 

Mae gwahaniaeth pwysig rhwng: 
 

• effaith niweidiol priffordd ar ei hamgylchoedd, a’r 
 

• effaith niweidiol y byddai’r briffordd yn ei chael ar berchennog neu 
ddeiliad y tir a gafaelwyd at ddibenion y briffordd. 

 

2.18 O ran y dehongliad cyfreithiol a ffafrir gan Marshalls, byddai cwmpas yr 

adran hon o’r Ddeddf Priffyrdd yn eang iawn, os nad yn gwbl dreiddiol. 

Byddai’n rhoi’r cwmpas i awdurdod caffael ystyried dadfeddiannu 

tirfeddiannwr nad yw priffordd yn effeithio arno i fodloni neu liniaru colled 
tirfeddiannwr y byddai angen ei dir i adeiladu priffordd. Byddai pŵer 

tebyg yn rhoi awdurdodau mewn sefyllfa annymunol o orfod dewis rhwng 

y tirfeddiannwr y mae angen ei dir ar gyfer y briffordd a’r nifer bron yn 
ddiddiwedd o dirfeddianwyr y gallai eu tir fod yn addas i’w feddiannu. 

 

2.19 Ar ben hynny, ni fyddai safle Freshwater yn gwneud unrhyw beth i liniaru 

effeithiau niweidiol y cynllun ar gydbwysedd safle presennol Marshalls. 
Nid yw’n ychwanegiad i’r safle hwnnw. Yn hytrach, mae’n ei ddisodli ac 

mae’n gyd-ddigwyddiad llwyr ei fod yn digwydd bod yn agos at  ran 

wahanol o’r briffordd. 
 

2.20 Mae’r dehongliad mwy cul a amlinellir gan y Cylchlythyr yn gwneud y pŵer 

o dan Adran 246 (1) yn fwy ymarferol ac yn gydnaws â hawliau dynol a’r 

gosodiad cyffredinol y dylai pwerau gorfodol fod yn gyfyngedig i’r hyn sy’n 
angenrheidiol er budd y cyhoedd.  Yn unol â hynny, os nad yw priffordd yn 
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cael effaith niweidiol ar ei hamgylchoedd, oherwydd bod yr amgylchoedd 

yn ystâd ddiwydiannol heb unrhyw nodweddion achubol o ran ecoleg neu 

fannau cyhoeddus, yna nid yw’r pŵer yn bodoli. Mae ehangder dehongliad 
Marshalls yn rhy fawr ac ni allai fod wedi’i fwriadu’n synhwyrol gan y 

Senedd. 
 

2.21 Byddai ystyried arfer y pŵer i ddadfeddiannu tirfeddiannwr trydydd parti 

pa bryd bynnag y bydd tirfeddiannwr arall yn colli ei dir/thir o ganlyniad i 
briffordd yn arwain at anhrefn gweinyddol ac anghyfiawnder. Er 

enghraifft, gallai ffermwyr sy’n colli tir i gynllun priffordd lobïo’r Awdurdod 

i ddadfeddiannu ffermwyr cyfagos nad yw’r cynllun yn effeithio arnynt, ar 

y sail eu bod yn ffermwyr gwell a mwy cydwybodol na’u cymdogion, ac 
felly y bydd er budd y cyhoedd i gaffael y tir cyfagos. 

 

2.22 Mae ystyried yr holl bwyntiau hyn yn arwain LlC i’r farn ei bod wedi arfer 

pwerau Adran 246 (1) Deddf Priffyrdd 1980 yn briodol, ac wedi cadw at 

lythyren ac ysbryd Cylchlythyr 14/2004. Mae safle Queensway Meadows 
yn addas i gymryd lle safle Marshalls, ac mae’n ymddangos bod y farn 

honno’n dod i’r amlwg o’r barnau a fynegir yn llythyr Marshalls, dyddiedig 

23 Mawrth 2018. Mae’r gydnabyddiaeth ddatblygol honno yn sail arall i 

ddod i’r casgliad na fyddai wedi bod yn briodol ystyried caffael safle 
Freshwater yn orfodol hyd yn oed pe byddai’r cyfryw bŵer yn bodoli, yn 

groes i achos LlC, ac y gellir ei arfer mewn achos priodol. 
 

Achos R, G, K, M ac R Jones o New Park Farm, Cas-bach (O227) 
 

2.23 Ar ddiwrnod 44 yr Ymchwiliad, crybwyllodd Mr M Davies, Asiant Tir yn 

cynrychioli buddiannau perchennog New Park Farm: pe byddai carreg ar 

gyfer adeiladu yn cael ei echdynnu o dir y fferm yna, fel mater o gyfraith 

iawndal, dylai gwerth y deunydd hwnnw fod yn eiddo i berchenogion y tir 
yr echdynnwyd y deunydd ohono. 

 

Ymateb LlC 
 

2.24 Nid yw Ymchwiliad yn briodol ar gyfer materion yn ymwneud ag iawndal. 

Rhaid i’r brif fath o iawndal fod yn seiliedig ar werth marchnadol y tir a 
gafaelwyd. Gellir gwneud hawliadau pellach ar gyfer aflonyddwch a, phan 

fydd y tirfeddiannwr yn cadw’r tir, ar gyfer affeithiad niweidiol a 

gwahaniad pan fyddai gwerth y tir a gadwyd yn gostwng. 
 

Achos Miss Alicia Park, Miss Sophie Park, Miss Verity Park, Mr Adam Park 

(O231) 
 

2.25 Ar ddiwrnod 44 yr Ymchwiliad, crybwyllodd Mr M Davies, Asiant Tir yn 

cynrychioli buddiannau teulu Park: pe byddai carreg ar gyfer adeiladu yn 

cael ei gludo ar draws tir ei gleientiaid, yna dylai iawndal adlewyrchu’r 
fantais i’r cyhoedd ar draul ei gleientiaid. 

 

Ymateb LlC 
 

2.26 Nid yw Ymchwiliad yn briodol ar gyfer materion yn ymwneud ag iawndal. 

Rhaid i’r brif fath o iawndal fod yn seiliedig ar werth marchnadol y tir a 
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gaffaelwyd. Gellir gwneud hawliadau pellach ar gyfer aflonyddwch a, phan 

fydd y tirfeddiannwr yn cadw’r tir, ar gyfer affeithiad niweidiol a 

gwahaniad pan fyddai gwerth y tir a gadwyd yn gostwng. 
 

Achos preswylwyr lleol Magwyr gydag Gwndy 
 

2.27 Ar ddiwrnod 46 yr Ymchwiliad, crybwyllodd y Cynghorydd Frances Taylor, 

gyda Dr Mario Bisi, fod yn broses yn annheg oherwydd bod preswylwyr 

lleol, heb unrhyw arbenigwyr traffig neu arbenigwyr eraill, dan anfantais o 
ran “cydraddoldeb arfau” o gymharu â LlC yn yr ymarfer ymgynghori a’r 

Ymchwiliad. Roedd dau wrthwynebiad ysgrifenedig arall (OBJ 227 – Mr 

Hall ac OBJ 231 – y Meistri Park) hefyd yn tynnu sylw at yr 

anghydbwysedd o ran arbenigedd ac adnoddau o gymharu â’r 
gwrthwynebwyr (gan gynnwys GWT). 

 

Ymateb LlC 
 

2.28 Byddai’r mater o “gydraddoldeb arfau” yn berthnasol o dan Erthygl 6 y 

Ddeddf Hawliau Dynol, os o gwbl, i’r Ymchwiliad Cyhoeddus yn hytrach 

na’r broses ymgynghori sydd wedi hen fynd heibio.  Ni fyddai unrhyw ran 

o dir nac eiddo Mr Hall, sef gwrthwynebydd anstatudol, yn destun i’r 
Gorchmynion drafft. Fodd bynnag, mae testun ei wrthwynebiad, sef, 

“mae’n ymddangos yn afresymol i mi fod cymaint o arian ac arbenigedd 

cysylltiadau cyhoeddus wedi’u rhoi i’r digwyddiadau i gefnogi’r cynlluniau 
pan na threfnwyd bod adnoddau tebyg ar gael i grwpiau fel 

Ymddiriedolaeth Natur Gwent, sydd o’r farn bod y ffordd arfaethedig yn 

ddiangen ac y byddai’n achosi difrod trychinebus i’r amgylchedd. Mae hyn 
yn hollol annheg, yn enwedig oherwydd bod anghydbwysedd tebyg yn 

debygol o gael ei ailadrodd yn yr Ymchwiliad Cyhoeddus”, yn codi dau 

bwynt ynghylch cydbwysedd, yn ystod y cyfnod ymgynghori ac yn yr 

Ymchwiliad Cyhoeddus. 
 

2.29 Mae’n werth nodi y bu ymgysylltu ynghylch y problemau, amcanion a’r 
atebion posibl i’r M4 yn mynd rhagddo er dechrau’r 1990au, ac y gwnaed 

ymdrechion sylweddol i helpu pobl â buddiant yn y cynigion i ddeall y 

wybodaeth sydd ar gael a mynd i’r afael ag unrhyw ymholiadau yn briodol. 
Dangosodd arolwg gwerthuso o’r rhai a oedd yn bresennol yn yr 

arddangosfeydd yn 2015 for 90% “yn dueddol o gytuno neu’n cytuno’n 

gryf” fod yr arddangosfeydd wedi’u helpu i ddeall y cynigion, a 

chadarnhaodd 92% ohonynt eu bod wedi dod o hyd i’r wybodaeth yr oedd 
ei hangen arnynt. Roedd swyddog cyswllt â’r cyhoedd dynodedig hefyd ar 

gael i helpu pobl i gysylltu â thîm y prosiect a mynd i’r afael ag unrhyw 

bryderon neu ymholiadau a allai fod ganddynt. Dyfynnwyd ymgysylltiad 
LlC yn ymarfer ymgysylltu enghreifftiol gan y sefydliad annibynnol – Newid 

Hinsawdd Cymru. Er mwyn helpu pobl leyg i ddeall yr effaith y gallai’r 

cynllun ei chael ar eu meysydd buddiant, datblygwyd model cyfrifiadurol 
3D arloesol ag offeryn i ddod o hyd i godau post. Darparodd y model hwn 

ddarluniad pwrpasol i filoedd o bobl. 
 

2.30 Roedd  yr  ymarfer  a  arweiniodd  at  gyhoeddi’r  Gorchmynion  drafft  yn 

destun Adolygiad Barnwrol aflwyddiannus gan Cyfeillion y Ddaear Cymru, 
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a oedd â chynrychiolaeth broffesiynol, wedi’i seilio ymysg pethau eraill ar 

gynnig y Llwybr Glas, a oedd wedi’i gynnig ymlaen llaw ac yn yr 

Ymchwiliad gan Gynlluniwr Trafnidiaeth ac Economydd. 
 

2.31 O ran yr Ymchwiliad Cyhoeddus a “chydraddoldeb arfau”, mae’r Llysoedd 

wedi rhoi cryn dipyn o ystyriaeth yng nghyd-destun Erthygl 6 y 
Confensiwn. Mae achosion R v Secretary of State for the Environment 

Transport and the Regions ex-p. Challenger CO/2048/2000, Pascoe v First 

Secretary of State [2007] 1 WLR 885 yn werth eu nodi, pan ddywedodd y 
Barnwr: ”mae’n berthnasol bod y Tribiwnlys sy’n cynnal Gwrandawiad yn 

cymryd camau i sicrhau nad yw’r unigolyn dan anfantais wrth gyflwyno ei 

(h)achos yn effeithiol, a’i fod yn edrych ar faterion â gofal a manylder er 

mwyn sicrhau y caiff yr achos ei ddeall. Bydd hyn yn arbennig o 
berthnasol fel ffactor yng nghyd-destun gweithdrefn holgar fel sy’n 

berthnasol mewn ymchwiliad cynllunio, lle mae gan yr arolygydd y dasg o 

ddod o hyd i’r ffeithiau gwirioneddol a llunio ei farn/barn ei hun yng 
ngoleuni ei (h)ymchwiliad”. 

 

2.32 O’r achosion uchod, mae’n amlwg: 
 

• bod y ddau hawliad hyn yn ymwneud ag Ymchwiliadau Cyhoeddus 
yn debyg i’r un hwn; 

 

• bod y ddau hawliad yn aflwyddiannus; 
 

• mai dull clir y Llysoedd yw asesu p’un a yw pobl berthnasol y mae 

ganddynt hawl o dan Erthygl 6 wedi cael cyfle rhesymol i gyflwyno 
eu hachosion fesul achos; 

 

• bod natur holgar a chymharol hyblyg yr Ymchwiliad Cyhoeddus, yn 

hytrach nag achos Llys, yn hynod berthnasol, gan gynnwys, yn yr 
achos hwn, asesiad o’r modd y mae’r ddau Arolygydd wedi hwyluso 

pobl heb gynrychiolaeth i gyflwyno eu hachosion, ac 
 

• ei bod yn berthnasol ystyried unrhyw gefnogaeth a chymorth 
proffesiynol a dderbyniwyd, gan weithwyr proffesiynol â 

chymwysterau cyfreithiol a gweithwyr proffesiynol eraill, yn ogystal 
ag unrhyw sgiliau perthnasol sydd gan yr ymgeiswyr eu hunain. 

 

2.33 Nid yw Mr Hall yn wrthwynebydd statudol a phenderfynodd beidio â 

gwneud unrhyw sylwadau llafar yn yr Ymchwiliad. Nid yw ei hawliau dynol 
wedi’u rhoi ar waith ac felly nid yw Erthygl 6 yn berthnasol i’r achos hwn. 

 

2.34 Nid yw’r Cynghorydd Frances Taylor na Dr Bisi yn wrthwynebwyr statudol 

yn ystyr fod eu heiddo yn destun i’r CPO, ac ni honnodd y Cynghorydd 

Taylor ei bod yn cynrychioli unrhyw un o’i hetholwyr a oedd â buddiant 

penodol yn y CPO. Ni wnaed unrhyw gyflwyniadau ynghylch hawliau dynol 
unrhyw unigolyn yn gyffredinol, ac ni wnaed unrhyw gais i’r Arolygwyr am 

gyllid neu gymorth arall. 
 

2.35 Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent yn wrthwynebydd statudol y byddai ei 
thir yn destun i’r CPO, ond ni wnaeth  unrhyw gais  i’r Arolygwyr am 
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gyfarwyddyd yn ymwneud â chyllid neu benodi Cwnsler. Cafodd ei 

chynorthwyo a’i chynrychioli’n fedrus gan dîm o Gwnsleriaid a oedd wedi 

gwirfoddoli eu gwasanaethau (yn debyg i achos Mr Challenger). Mae gan 
Mr James Byrne, un o swyddogion cyflogedig GWT, gymwysterau 

perthnasol ac, er iddo eirioli ar ran GWT, ar adegau fe ddewisodd beidio â 

rhoi tystiolaeth lafar, er iddo gyflwyno sawl ddatganiad ysgrifenedig manwl 
yn ei enw ei hun. Galwodd yr Ymddiriedolaeth ar nifer o academyddion a 

gweithwyr proffesiynol mewn meysydd arbenigedd perthnasol, yr oedd 

rhai ohonynt yn bresennol i gyflwyno tystiolaeth. Cawsant eu galw a’u 
hail-archwilio gan Gwnsleriaid, a groesholodd tystion LlC hefyd, pan 

gyfarwyddwyd iddynt wneud hynny. Cysylltodd yr Ymddiriedolaeth â 

gwrthwynebwyr eraill hefyd yn aml, gan ymgymryd â rôl fantell gydag 

YDCW a Coed Cadw, a gynrychiolwyd yn yr Ymchwiliad gan swyddogion 
cyflogedig â chymwysterau perthnasol. Rhoesant dystiolaeth, ac fe’u 

galwyd a’u harchwiliwyd gan Gwnsleriaid. 
 

2.36 O ran pobl eraill, mae Dr Linstrum, er nad yw’n arbenigwr mewn modelu 

traffig, yn fenyw addysgedig, ynghyd â Mrs Picton MBE. Roedd ganddi rôl 
ganolog yn yr Ymchwiliad, gan fynychu bron pob sesiwn ac fe baratôdd yn 

drylwyr trwy ddarllen deunydd perthnasol ymlaen llaw a gofyn nifer o 

gwestiynau meddylgar. Ar hyd yr Ymchwiliad, cafodd gymorth gan yr 

Arolygwyr ar yr achlysuron pan roedd angen iddi fynd i wraidd y pwyntiau. 
Ymdrechodd tîm LlC i ddarparu deunydd dogfennol a deunydd arall i’w 

helpu i gyflwyno ei hachos. Cydnabu'r cymorth hwn yn raslon. 
 

2.37 Roedd yr Ymchwiliad yn cynnwys llawer iawn o dystiolaeth dechnegol, ond 
roedd yn un lle’r oedd pobl yn gallu cyflwyno eu hachosion eu hunain yn 

eu ffyrdd eu hunain, wedi’u helpu gan ddealltwriaeth yr Arolygwyr, a 

hyblygrwydd ac ystyriaeth o ran amseriad ymddangosiadau, a hwyluswyd 
gan y Swyddog Rhaglennu a’r Arolygwyr, er mwyn sicrhau bod unrhyw un 

a oedd eisiau siarad yn cael cyfle i wneud hynny mewn awyrgylch o drefn, 

ond nad oedd un rhy ffurfiol. Felly, roedd fforwm yr Ymchwiliad 

Cyhoeddus yn hygyrch i bawb a oedd eisiau cymryd rhan. 
 

Achos Mr William Jones mewn perthynas â thir ar Tyn-y-Brwyn Farm, 

Coedcernyw (O228) 
 

2.38 Mewn gwrthwynebiad ysgrifenedig, tynnodd Mr M Davies, asiant Mr Jones, 

sylw at y ffaith bod llain 2/18k y CPO, a glustnodwyd at ddibenion 

adeiladu, ymhell o’r cynllun, gan awgrymu y gallai ei chynnwys yn y CPO 
drafft fod yn anghyfreithlon. 

 

Ymateb LlC 
 

2.39 Mae lleiniau o dir sydd wedi’u cynnwys yn y CPO drafft wedi’u lleoli ymhell 

o’r draffordd arfaethedig er mwyn darparu tir i liniaru’r effeithiau niweidiol 

a fyddai’n deillio o’r cynllun, neu i dynnu deunyddiau. Nid oes unrhyw 

gyfyngiad pellter sy’n atal y lleiniau hyn o dir rhag cael eu cynnwys yn y 

CPO. 
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Achos Cycling UK 
 

2.40 Ar ddiwrnod 26 yr Ymchwiliad, crybwyllodd Cycling UK fod LlC wedi torri ei 

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ei hun, a chyfraith Amgylcheddol 

amhenodol yr Undeb Ewropeaidd oherwydd iddi fethu, ar ddechrau’r 

broses, asesu dulliau teithio amgen a fyddai’n cydsynio â’r Ddeddf, neu eu 
heffeithiau amgylcheddol priodol. 

 

Ymateb LlC 
 

2.41 Mae Deddf Teithio Llesol 2013 yn rhoi rhwymedigaeth ar LlC, yn unol ag 

Adran 1(e) ac Adran 9(1) y Ddeddf, wrth arfer ei phwerau o dan Ddeddf 

Priffyrdd 1980, i gymryd camau rhesymol i wella darpariaeth i gerddwyr a 

beicwyr, cyhyd ag y bo’n ymarferol. Mae’r graddau y mae LlC wedi 

cydymffurfio â’r Ddeddf wedi’u hamlinellu yn nhystiolaeth Mrs Tindale yn ei 
pharagraffau 7.42 - 7.52 WG 1.10.1. Byddai pob un ond un o’r HTC sy’n 

croesi’r cynllun yn cael eu dargyfeirio i linell newydd, ac mae’r llwybr a 

fyddai’n cael ei golli yn 134m o hyd yn unig, ac yn arwain at bengaead. 
Yn ogystal â dargyfeirio’r llwybrau presennol, byddai’r cynllun yn creu 

chwe HTC newydd, yn dod i gyfanswm o 3.14 cilometr o hyd, a llwybr cyd- 

ddefnyddio sydd tuag 1 cilomedr o hyd. Mae’r pecyn hwn yn diffinio’r 

camau rhesymol ymarferol a gymerwyd i wella darpariaeth i gerddwyr a 
beicwyr. Byddai’r cynllun yn arwain at ddarpariaeth gynyddol a gwell i 

gerddwyr a beicwyr. Profodd asesiadau cynharach ar ôl yr 

ymgynghoriadau cyhoeddus yn 2010 na allai mesurau trafnidiaeth 
gyhoeddus a chynlluniau teithio llesol, naill ai’n unigol neu’n gyfunol, fynd 

i’r afael â phroblemau presennol yr M4, heb sôn am broblemau yn y 

dyfodol. Felly, nid oes teilyngdod i’r honiad i’r Ddeddf gael ei thorri. 
 

Dau fater yn ymwneud â Hawliau Dynol 
 

2.42 Mewn tystiolaeth ysgrifenedig ar ran gwrthwynebydd statudol, honnodd 

asiant, heb roi manylion, na fyddai’r cynllun yn cynnig unrhyw fudd 

cyhoeddus gor-redol a all gyfiawnhau amharu ar hawliau dynol ei gleient. 
Yr yr un modd, tynnodd Mr Tyrone Broome, yn gweithredu ar ran 

preswylwyr Llandyfenni, sylw at amarch i hawliau dynol preswylwyr lleol 

pe byddai’r cynllun yn mynd rhagddo yn unol â’r cynllun. 
 

Ymateb LlC 
 

2.43 Mae’r hawliau dynol perthnasol i gyd wedi’u cynnwys yn Erthygl 1 ac 

Erthygl 8 i’r Protocol Cyntaf. Mae Erthygl 8 yn amodi fel a ganlyn… Mae 
gan bawb hawl i’w bywyd preifat a theuluol, eu cartref a’u gohebiaeth gael 

eu parchu. Ni ddylai awdurdod lleol amharu ar arfer yr hawl hon o gwbl, 

heblaw fel sy’n unol â’r gyfraith ac yn angenrheidiol mewn cymdeithas 

ddemocrataidd er budd diogelwch cenedlaethol, diogelwch y cyhoedd neu 
les economaidd y wlad. Mae Erthygl 1 yn amodi fel a ganlyn: mae gan 

bob unigolyn naturiol neu gyfreithiol hawl i fwynhau ei eiddo yn dawel. Ni 

chaiff unrhyw un ei amddifadu o’i eiddo, heblaw er budd y cyhoedd ac yn 
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ddarostyngedig i’r amodau a ddarperir gan y gyfraith a chan egwyddorion 

cyffredinol cyfraith ryngwladol. 
 

2.44 Mae LlC yn argymell y dangoswyd angen cryf iawn am y ffordd newydd o 

ran lles economaidd Cymru (Erthygl 8) a budd cyffredinol y cyhoedd 
(Erthygl 1), a bod hynny’n ddigonol i gyfiawnhau’r amhariad. Caiff yr 

ymyriadau eu cynnig o dan ddarpariaethau cyfreithiol clir a hysbys, o fewn 

proses statudol sy’n sicrhau gwrandawiad teg a chyhoeddus o fewn amser 
rhesymol gan dribiwnlys annibynnol a diduedd a sefydlwyd gan y gyfraith, 

yn unol ag Erthygl 6, ac sy’n darparu ar gyfer iawndal ar egwyddorion 

hysbys. Mae’r Ymchwiliad wedi bodloni’r pwynt hwnnw. 
 

Deddf  yr  Amgylchedd  (Cymru)  2016,  Rhywogaethau  a  Chynefinoedd 

Penodol 
 

2.45 Wrth gau, tynnodd Mr Brendon Moorhouse, Cwnsler, yn cynrychioli GWT ac 

RSPB, sylw at ofynion y Ddeddf. Honnodd fod y Ddeddf yn deddfu i atal 

colli bioamrywiaeth ac adfer gwytnwch ecosystemau, trwy ei gwneud yn 

ofynnol i LlC gynnal a gwella bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau, a 
mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd trwy leihau nwyon tŷ gwydr yng 

Nghymru o leiaf 80% erbyn 2050. 
 

2.46 Tynnodd Mr Moorhouse sylw hefyd at yr Adroddiad o Gyflwr Adnoddau 
Naturiol (SoNR) a gyhoeddwyd yn 2016, a’r polisi Adnoddau Naturiol. 

Dywed yr adroddiad hwn: er mwyn adeiladu cydnerth o fewn yn ein 

hecosystemau, mae angen i ni: ddatblygu rhwydweithiau ecolegol 
cydnerth yn rhagweithiol, i gynnal a gwella cydnerthedd ehangach 

ecosystemau Cymru. Mae’r dystiolaeth yn dangos bod amrywiaeth yn 

edwino a bod newid y defnydd o’r môr a’r tir yn arwain at ddarnio a cholli 
cynefinoedd a rhywogaethau, a selio’r pridd. Trwy adeiladu ar safleoedd 

gwarchodedig Cymru, ein nod yw gwella cydnerthedd a gwrthdroi’r 

dirywiad hwn mewn bioamrywiaeth yng Nghymru. Trwy wrthdroi’r duedd 

hon, a rheoli’r ardaloedd presennol yn well a chreu ardaloedd newydd 
bydd modd hefyd sicrhau buddion ehangach pwysig i’r gymdeithas. 

 

2.47 Mae Mr Moorhouse yn tynnu sylw pellach at yr ymdrechion trwy 
Strategaeth Drafnidiaeth Genedlaethol a Chynllun Cyllid Trafnidiaeth 

Cenedlaethol Cymru i: hyrwyddo rhwydwaith trafnidiaeth ffyrdd mwy 

cynaliadwy a symudiad moddol oddi wrth y ffyrdd ar gyfer pobl a llwythi. 

Bydd hyn yn lleihau allyriadau a’r effaith y mae trafnidiaeth yn ei chael ar 
ein hamgylchedd a’n hiechyd...byddwn yn cymryd camau ar ein 

rhwydweithiau trafnidiaeth sy’n gwella cydnerthedd ein hecosystemau ac 

yn gwrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth. Yn ei farn ef, ni fyddai’r 
cynllun yn bodloni’r Ddeddf na’r strategaeth, a gallai fod yn uniongyrchol 

groes iddynt. 
 

2.48 Mae RSPB yn cydnabod nad yw Adran 6 DAC yn ddyletswydd absoliwt, ond 
mae’n anghytuno bod y geiriau: “ceisio cynnal a gwella bioamrywiaeth” yn 

gwanhau’r ddyletswydd. Mae’n awgrymu dull mwy rhagweithiol. Mae 

gwrthwynebwyr yn dadlau â dehongliad y ddyletswydd: “i’r graddau ei fod 
yn  gyson  ag  arfer  swyddogaethau  LlC  yn  briodol  mewn  perthynas  â 
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rhwydwaith y draffordd”. Mae’r polisi Adnoddau Naturiol wedi’i gyhoeddi 

erbyn hyn. Mae hwn yn dyfynnu gwella cydnerthedd ecosystemau yn un o 

dair her allweddol, ac yn datgan mai: “nod LlC yw gwella cydnerthedd a 
gwrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth yng Nghymru, gan adeiladu ar 

safleoedd gwarchodedig Cymru. 
 

Ymateb LlC 
 

2.49 Caiff barn LlC ar y mater hwn ei hamlinellu’n llawn ar dudalennau 238-252 

ID 259. Yn ei hanfod, mae’n cydnabod y diffiniadau a bennir yn Adran 3 y 

Ddeddf, egwyddorion datblygu cynaliadwy adnoddau naturiol yn Adran 4, 
a’r dyletswyddau a bennir mewn perthynas â bioamrywiaeth ac 

ecosystemau yn Adran 6. Mae’n pwysleisio nad yw Adran 6 (1) yn creu 

dyletswydd absoliwt; dylai’r awdurdod geisio cynnal a gwella 

bioamrywiaeth wrth arfer ei bwerau, a hyrwyddo cydnerthedd 
ecosystemau cyhyd ag y bo’n gyson ag arfer y swyddogaethau hynny’n 

briodol. 
 

2.50 Nid oes unrhyw un o ddarpariaethau’r Ddeddf yn mynnu diffyg niwed llwyr 

ar un llaw, neu welliant ar y llaw arall. Beth bynnag, byddai’n amhosibl i 
unrhyw seilwaith mawr osgoi aflonyddwch tebyg. 

 

2.51 Rhaid ystyried cyflwr yr ecosystemau ac, yn rhesymegol, byddai hynny’n 

ffurfio man cychwyn mewn unrhyw asesiad o fesurau lliniaru. Mae 
SoDdGAau Gwastadeddau Gwent mewn cyflwr anffafriol, ac mae LlC yn 

gwrthod awgrym RSPB a GWT y dylid tybio cyflwr ffafriol fel y llinell 

sylfaen ar gyfer asesu. Nid oes sail i’r cyfryw gysyniad yn y gyfraith nac 
arweiniad, ac mae’n afresymegol ac yn anwyddonol. Rhaid  i  asesu, 

dylunio a lliniaru priodol ymateb i’r sefyllfa yn y fan a’r lle, ac ni ddylai 

unrhyw un fynd rhagddo ar sail realiti tybiedig nad yw’n bodoli. Caiff ei 

dderbyn y byddai effeithiau’r ffordd newydd yn negyddol yn y tymor byr, 
ond y byddai mesurau lliniaru yn unol ag egwyddorion rheoli cynaliadwy ar 

adnoddau naturiol yn lleihau llawer o’r effeithiau yn rai mân, neu o 

arwyddocâd cymedrol fan bellaf, yn y tymor hir. Cytunwyd ar yr effeithiau 
hyn â CNC ac fe’u haseswyd yn y DA ar sail ragofalus. Mae egwyddorion 

rheoli cynaliadwy yn caniatáu ystyried canlyniadau tymor byr, canolig a 

thymor hir, ac nid oes unrhyw amheuaeth fod LlC yn ceisio cynnal a gwella 
bioamrywiaeth wrth iddi arfer ei swyddogaethau. 

 

2.52 O ran adnoddau naturiol, yn yr ystyr statudol eang, byddai effeithiau net y 
cynllun ar ansawdd aer yn gadarnhaol. Gyda mesurau lliniaru, byddai 

ansawdd a chyfaint y dŵr yn y SoDdGAau yn cael eu cynnal. Mewn rhai 

achosion, byddant yn cael eu gwella, oherwydd y byddai ffosydd nad ydynt 
yn cael eu rheoli ar hyn o bryd yn dod dan reolaeth y SoDdGAau, a 

byddai’r ardaloedd lliniaru yn cynnig cyfleoedd i adfer ffosydd draenio a 

dyfrffosydd coll a chorsydd pori rheoledig i wella bioamrywiaeth, gan 
ddisodli’r drefn amaethyddol annefnyddiol presennol ar y tir  hwnnw. 

Mewn mannau eraill, byddai priddoedd halogedig yn cael eu trin a’u 

defnyddio, lle bynnag y bo hynny’n bosibl, gan gael gwared â halogiad yn 

gynaliadwy ac osgoi defnyddio deunyddiau mewnforiedig a naturiol eraill. 
Rhoddwyd  tystiolaeth  helaeth  mewn  perthynas  â  hyn  ac,  ar  sail  y 
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dystiolaeth hon, mae’n amlwg bod LlC wedi gweithredu’n unol â’r 

dyletswyddau o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) a’i pholisi adnoddau 

naturiol, a gyhoeddwyd o dan Adran 9 y Ddeddf honno. 
 

2.53 Ystyriwyd nodweddion a phrosesau’r hinsawdd ac, ar ôl 2025, ni fyddai’r 

cynllun yn gwneud unrhyw wahaniaeth o ran y potensial am lifogydd llanw 
tra, yn y tymor byr, byddai’r cynllun yn gwella’r potensial am lifogydd yn 

ymylol. Mewn perthynas â hynny, byddai’r broses statudol yn cael ei 

gwasanaethu. 
 

2.54 Derbynnir bod Adran 7 y Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i lunio rhestrau 

bioamrywiaeth ac yn sefydlu dyletswydd i gymryd camau i gynnal a gwella 

bioamrywiaeth. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod rhaid i Weinidogion 
Cymru baratoi a chyhoeddi rhestr o’r organebau byw a’r mathau o gynefin 

sydd, yn eu barn hwy, o’r pwys mwyaf at ddibenion cynnal a gwella 

bioamrywiaeth yng Nghymru. Wrth wneud hynny, rhaid  iddynt 
ymgynghori â CNC. Hefyd, rhaid iddynt gymryd pob cam rhesymol i 

gynnal a gwella’r organebau byw a’r mathau o gynefin sydd wedi’u 

cynnwys ar unrhyw restr a gyhoeddir o dan Adran 7, ac annog eraill i 

gymryd camau. Rhaid i Weinidogion Cymru, mewn ymgynghoriad â CNC, 
gadw unrhyw restr a gyhoeddir ganddynt o dan Adran 7 dan arolwg, 

gwneud unrhyw ddiwygiadau i’r rhestrau hyn sy’n ymddangos yn briodol, a 

chyhoeddi unrhyw restr sy’n cael ei diwygio cyn gynted ag y bo’n rhesymol 
ymarferol ar ôl ei diwygio. Wrth arfer eu swyddogaethau o dan yr adran 

hon, rhaid i egwyddorion rheoli cynaliadwy ar adnoddau naturiol. 
 

2.55 Ceir cysylltiadau clir rhwng Adrannau 6 a 7, ac mae’r ddeddfwriaeth yn 
cydnabod hyn trwy osod dyletswydd o dan Adran 7(3), heb niweidio Adran 

6. Yn ôl Adran 6(5), rhaid i Arolygwyr yr Ymchwiliad ystyried rhestr Adran 

7 a’r Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol hefyd. Mae’r ddwy adran yn 

amodol. Mae Adran 6 (1) yn amodi dyletswydd i geisio cynnal a gwella 
bioamrywiaeth, cyn belled â’i fod yn gyson ag arfer swyddogaethau’n 

briodol. Y ddyletswydd o dan Adran 7 yw cymryd pob cam rhesymol. 

Mae’r amodau statudol hyn yn bwysig ac yn golygu nad yw achosi effaith 

negyddol ar fioamrywiaeth, neu rywogaeth neu gynefin Adran 7, yn torri 
statud ynddo’i hun. Yr hyn sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith yw ystyried yr 

elfennau gwarchodedig a gwneud ymdrech gydwybodol, gan gymryd pob 

cam rhesymol, i geisio cynnal a gwella, wrth arfer swyddogaethau’r 
Llywodraeth genedlaethol a’r Awdurdod Priffyrdd yn yr achos hwn. Mae’n 

amlwg y cyflawnwyd y dyletswyddau hyn mewn perthynas ag 

ecosystemau SoDdGA Gwastadeddau Gwent, ac y cynhaliwyd Asesiad 
Gwasanaethau Ecosystem anstatudol yn ystod yr Ymchwiliad, ynghyd â 

pharatoi adroddiad. 
 

2.56 Mae casgliadau’r Asesiad Gwasanaethau Ecosystem yn berthnasol, 
oherwydd mae Adran 3(2) Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn diffinio’r 

cysyniad statudol canolog o reoli cynaliadwy ar adnoddau naturiol o ran 

cynnal a gwella cydnerthedd ecosystemau a’r manteision a ddarperir 
ganddynt. Byddai’r mesurau lliniaru yn cynnal cydnerthedd yr 

ecosystemau ac yn eu gwella. Mae’r canfyddiadau’n hollol gyson â’r 

dystiolaeth gan LlC a’r gydnabyddiaeth, er y byddai’r cynllun yn arwain at 



Adroddiad: APP/16/516215 

34 

 

 

 
 
 

golli tuag 86ha o SoDdGA yn barhaol o’r SoDdGAau, byddai hynny’n fwy 

na chael ei wrthbwyso gan y 170ha o dir adferedig a gwell a fyddai’n cael 

ei gynnwys yn y SoDdGA. Byddai cynnydd net mewn tir sy’n cyflawni 
swyddogaethau SoDdGA. Mae hyn oll yn bwysig o ran cydymffurfio â’r 

Ddeddf, ond hefyd o ran Deddf LlCD 2015. 
 

2.57 Pe byddai’r cynllun yn mynd rhagddo, byddai colled net i wasanaethau 

ecosystem yn gysylltiedig â chynhyrchu rhywfaint o fwyd, ond byddai 
manteision ar gyfer bioamrywiaeth o’r glaswelltir llawn rhywogaethau a’r 

coetir a ddarperir yn yr ardaloedd wedi’u tirweddu ac ardal liniaru SoDdGA 

Gwaun Cil-y-coed, gan greu 26ha o laswelltir ychwanegol yn llawn 

rhywogaethau. Byddai’r tir yn cynnwys bwyd i bryfed, yn gwella ansawdd 
dŵr trwy leihau plaladdwyr a gwrtaith, ac o fudd i iechyd a lles dynol trwy 

gynyddu mynediad at ardaloedd coetirol. Byddai tua 49ha o goetir yn cael 

ei golli, ond byddai 120ha yn cael ei ail-ddarparu, gan gynnwys lleiniau 
cysgodi, llwyni a choetir wedi’i ailblannu. Byddai tuag 169ha o dir llwyd yn 

cael ei effeithio, a byddai hynny’n cael effaith niweidiol ar fioamrywiaeth 

oherwydd bod yr ardaloedd hynny o werth o ran cadwraeth natur ac, 
mewn rhai ardaloedd, o werth treftadaeth. Fodd bynnag, byddai creu 

cynefinoedd llawn blodau mewn mannau eraill yn rhagori ar yr ardaloedd 

hynny. 
 

 Deddf Lles iant Cened laethau’r Dyfodol Cym ru 2015 (Deddf LlCD 2015)  
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Ar 13 Medi 2017, cefais neges e-bost gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn 
mynegi pryder ynghylch honiad a wnaed gan wrthwynebydd anhysbys, yn honni bod y 
dyletswyddau sy’n disgyn ar LlC o ganlyniad i Ddeddf 2015 yn cael eu camarfer yn 
gyfreithiol yn yr Ymchwiliad. Mynegodd ddehongliad cyfreithiol o’r mater (ID33, ID109, 
ID109a, ID178). 

 
Gwnaeth nifer o wrthwynebwyr yr un peth, gan honni na ddylai’r cynllun gael ei ganiatáu i 
fynd rhagddo oherwydd bod y Comisiynydd o’r farn na fyddai’n cydymffurfio â’r Ddeddf (yn 
ei thystiolaeth gynharach), ond ni wnaeth yr un ohonynt ategu’r honiad hwn ag unrhyw 
ddadl gyfreithiol. 

 
Roedd y sylw ym Medi 2017 yn dilyn gwrthwynebiad ysgrifenedig y Comisiynydd i’r 
Ymchwiliad, a oedd hefyd yn mynegi barn ar ddehongliad cymhleth Deddf 2015, i’r graddau 
ag yr oedd yn berthnasol i gyrff cyhoeddus wrth iddynt ddatblygu cynlluniau, a’r M4 yn 
benodol. Felly, gwahoddais LlC i ymateb i’w phryderon yn ysgrifenedig. Yn y digwyddiad, 
oherwydd y pryderon tebyg gan wrthwynebwyr eraill, fe wnaethant, wrth reswm, dewis 
cyflwyno datganiad o dystiolaeth i’r Ymchwiliad, ac rwyf wedi’i wneud yn agored i groesholi. 

 
Yn unol â hynny, rwyf wedi trin rhan o dystiolaeth y Comisiynydd, a rhan o ymateb LlC iddi, 
yn faterion o ddehongli’r gyfraith ond, er hwylustod, rwyf yn trin â’r gwahaniaethau rhwng 
y ddau barti hyn wrth adrodd ar y gwrthwynebiad penodol hwnnw o dan Adran 6 yn 
adroddiad yn ymwneud â Gwrthwynebiadau Ysgrifenedig Anstatudol. Fodd bynnag, 
amlygaf yma brif elfennau cyfreithiol y mater rhwng y partïon, a fynegwyd mewn modd 
manwl, cynorthwyol gan Mr James Byrne wrth gynrychioli GWT mewn sylw ysgrifenedig 
(mae ID33 diwygiedig, ID109, ID109a, ac ID178 yn ddogfennau ymchwiliad perthnasol). 

 

2.58 Mae RSPB a GWT o’r farn bod angen i’r cynllun, er mwyn cydymffurfio â 

Deddf LlCD, ddangos cydbwysedd llwyr rhwng cyflawni pob un o nodau 
llesiant y Ddeddf yn gyfartal ac, yn eu barn hwy, ni fyddai’r cynllun hwn yn 

gwneud hynny, felly mae’n methu o ran gofynion y Ddeddf.  Honnodd Mr 
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Byrne fod y cynllun yn groes i’r Ddeddf hefyd, oherwydd i’r Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol grybwyll yn ei llythyr i’r Gweinidog nad oedd safon 

y dystiolaeth a ddarparwyd o dan bob un o’r nodau a gynhwysir yn y 
Ddeddf i gyfiawnhau’r prosiect yn ddigonol. Felly, mae Mr Byrne o’r farn 

bod y cynllun yn methu am y rhesymau canlynol- 
 

(a) Newid yn yr hinsawdd 
 

Mae gweithredu mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd wedi’i ymgorffori 

yn nhri o’r nodau llesiant, ond byddai traffordd newydd yn ychwanegu at 

allyriadau carbon. Oherwydd hynny, nid yw’r cynllun yn cydsynio â’r 

Ddeddf. 
 

(b) Cymru gydnerth 
 

Ni fyddai adeiladu traffordd drwy warchodfa natur o bwys cenedlaethol yn 

cynnal nac yn gwella’r warchodfa, felly byddai’n groes i’r Ddeddf - o 

ganlyniad i golli cynefinoedd, darniad a diraddiant, byddai’n gweithredu yn 
erbyn yr egwyddor o Gymru gydnerth. 

 

Ymateb LlC 
 

2.59 Mae’r Ddeddf ei hun yn cydnabod bod rhaid i ddatblygu fynd rhagddo 

heddiw i fodloni anghenion y gymdeithas bresennol, ond na ddylai ffurf y 

datblygu hwnnw atal dewisiadau i genedlaethau’r dyfodol. Mae RSPB/GWT 

yn dadlau bod yr unig syniad o gydbwysedd yn Neddf LlCD yn ymwneud 

ag anghenion tymor byr a thymor hir. Mae hyn yn anghywir ac yn 
orsymleiddiad. Mae’n amlwg o ddiffiniad y Ddeddf o “ddatblygu 

cynaliadwy” fod y camau gweithredu gofynnol yn cynnwys pwyso a mesur 

ystyriaethau gwahanol. 
 

2.60 Mae Adran 2 Deddf LlCD yn cyfeirio at lesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Bydd unrhyw ddadansoddiad o b’un a 

yw camau a gymerir yn cydsynio â’r diffiniad o ddatblygu cynaliadwy ac yn 

cyflawni’r 7 nod llesiant yn Adran 4 y Ddeddf yn cynnwys llunio barnau, yn 

enwedig oherwydd na ellir disgwyl yn rhesymol i bob gweithred gyfrannu’n 
gyfartal at y 4 elfen llesiant na’r 7 nod llesiant. Bydd angen i farnau 

gwybodus, cytbwys benderfynu ar gamau gweithredu dewisol trwy 

ystyried yr egwyddor datblygu cynaliadwy a’r nodau llesiant y gall rhai 
ohonynt, o bosibl, dynnu yn erbyn ei gilydd. 

 

2.61 Bydd angen i benderfyniad ar seilwaith mor fawr ystyried a chydbwyso 

ystod eang o effeithiau ar draws y meysydd economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol. Er bod Deddf LlCD yn mynnu prosesau 

newydd ac yn rhoi mynegiant statudol i gysyniad “datblygu cynaliadwy”, 

nid yw’n rhagnodi’r atebion na’r canlyniadau. Nid yw’n dweud bod rhaid i’r 
amgylchedd orbwyso’r ystyriaethau economaidd, cymdeithasol neu 

ddiwylliannol bob tro, ond mae’n mynnu bod rhaid dal y fantol rhwng pob 

agwedd ar lesiant a’r holl ystyriaethau.  Mae tystiolaeth LlC yn dangos bod 
y cydbwysedd mantais o blaid y cynllun. Efallai bydd y gwrthwynebwyr yn 

anghytuno â’r farn honno, ond nid yw’r Ddeddf yn atal y Gweinidog rhag 

dod i’r casgliad hwnnw. 
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2.62 Nid yw’r cynllun yn fesur tymor byr, fel yr honnir gan wrthwynebwyr. 

Mae’r tagfeydd o amgylch Casnewydd yn broblem hirsefydlog, y 

rhagamcenir y bydd yn gwaethygu os nad eir i’r afael â hi. Byddai’r 
cynllun yn darparu ateb tymor hir i anghenion tymor hir, a hwn yw’r unig 

ateb boddhaol sydd wedi deillio o flynyddoedd o ddadansoddi gofalus, ar y 

cyd ag eraill. Mae datblygu’r cynllun yn gwbl unol ag  egwyddorion 
datblygu cynaliadwy, fel yr amlinellir erbyn hyn yn Neddf LlCD. 

 

2.63 Mae LlC wedi rhoi’r ystyriaeth lawnaf i safbwyntiau CNC ac wedi cydweithio 

ag ef i oresgyn ei bryderon. Caiff hyn ei ddangos yn y Datganiadau Tir 

Cyffredin (DTCau) ac ymrwymiadau amgylcheddol sy’n culhau pryderon 

CNC i ychydig o faterion yn unig, o’r nifer fawr a fynegwyd yn wreiddiol. 
Dyna yw cydweithio i gyflawni’r canlyniadau dymunol. Mae angen llunio 

barnau gwybodus ar sail tystiolaeth, yn hytrach na honiadau. Dyma’r dull 

sy’n cael ei hyrwyddo o dan y Ddeddf. 
 

2.64 Nid yw cyhoeddiad cymharol ddiweddar Ffyniant i Bawb a’r nodau llesiant 

newydd yn newid yr asesiad uchod. Fel y dengys ar dudalen 6 Ffyniant i 

Bawb, caiff pob un o’i bedair thema allweddol (yr un rhai ag sydd yn 
Symud Cymru Ymlaen) ei chefnogi gan dri o’r amcanion llesiant cyfredol, 

sy’n darparu cysylltiad amlwg rhwng y themâu a’r amcanion. Mae’r 

weledigaeth ar gyfer y thema Unedig a Chysylltiedig yn cynnwys: 
“adeiladu’r cysylltiadau hanfodol sy’n ei gwneud yn haws i bobl ddod 

ynghyd, i’r economi dyfu, ac inni ddod yn genedl fwyfwy hyderus”. Mae 

Amcan Llesiant 11: “darparu seilwaith modern a chysylltiedig” yn cynnwys 
ymrwymiad penodol i sicrhau gwelliant sylweddol i’r M4 yng nghyffiniau 

Casnewydd. Mae’r geiriad wedi newid o’r iteriad blaenoriaeth yn Rhaglen 

Lywodraethu 2016, ond mae’n cydnabod y pwysigrwydd a roddodd LlC i’r 

prosiect hwn o hyd, ac mae’r cynllun cyhoeddedig yn un o ychydig a 
gyflwynwyd i’r Ymchwiliad a allai gyflawni gwelliant sylweddol. Byddai’r 

cynllun yn cyfrannu at yr amcanion llesiant cyfredol ac yn gyfreithlon (PIQ 

146). 
 

Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981: A28G 
 

2.65 Cyfeiriwyd at y ddyletswydd o dan Adran 28G y Ddeddf gan sawl 

wrthwynebydd, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Natur Gwent, 

Ymddiriedolaeth Natur Cymru ac RSPB. Tynnodd y gwrthwynebwyr hyn 

sylw at y ffaith mai SoDdGAau yw’r safleoedd gwarchodedig pwysicaf ar 
gyfer bywyd gwyllt a nodweddion eraill yng Nghymru. Maent yn gwneud 

cyfraniad sylfaenol i’r prosesau ecolegol y mae pob un ohonom yn dibynnu 

arnynt, ac i ansawdd bywyd dynol. Mae Adran 28G yn ei gwneud yn 
ofynnol i gyrff cyhoeddus, gan gynnwys LlC: “gymryd camau rhesymol, yn 

gyson ag arfer swyddogaethau’r awdurdod yn briodol, i hybu cadwraeth a 

gwella’r fflora, ffawna a’r nodweddion daearegol neu ffisiograffeg sy’n 
rheswm pam y mae’r safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig”. Byddai 

caniatáu i’r cynllun fynd rhagddo ar ei ffurf bresennol yn groes i’r 

ddyletswydd honno ac yn gwneud difrod parhaol i’r SoDdGAau a’u 

nodweddion hysbysedig. Byddai’r cynllun yn cynnwys cymryd 125ha o dir 
yn uniongyrchol o’r 4 SoDdGA. Mae’r gwrthwynebwyr yn  dadlau  na 

fyddai’r  mesurau  lliniaru  arfaethedig  yn  llwyddiannus  ac  y  byddai’r 
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effeithiau ar y SoDdGAau yn ddinistriol. Byddant yn profi gwahaniad 

parhaol rhwng y rhannau gogledd a deheuol. Mae CNC hefyd yn dadlau y 

byddai’r cynllun yn torri’r ddyletswydd hon a’r arweiniad cysylltiedig yn 
TAN 5. Roedd ei ddadl yn canolbwyntio’n benodol ar y cwantwm o dir y 

byddai’r cynllun yn effeithio arno a’r cymeriant tir gormodol yn gysylltiedig 

â chyffordd Glan Llyn. 
 

Ymateb LlC 
 

2.66 Mae dyletswyddau LlC mewn perthynas â bioamrywiaeth a datblygu 

cynaliadwy wedi’u cynnwys yn Neddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, 
Adran 28G; Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Adran 3 

(1); a rhan un o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 
 

2.67 Dywed Adran 28G (2) y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad: 
 

Y ddyletswydd yw cymryd camau rhesymol yn gyson ag arfer 
swyddogaethau’r awdurdod yn briodol, i hybu cadwraeth a gwella’r fflora, 

ffawna a’r nodweddion daearegol neu ffisiograffig sy’n rheswm pam y 

mae’r safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. 
 

2.68 Mae’r gwrthwynebwyr yn dadlau, oherwydd y byddai’r cynllun cyhoeddedig 

yn arwain at golli a gwahanu tir, byddai hyn yn uniongyrchol groes i 

gyflawni’r ddyletswydd i warchod a gwella’r safleoedd hyn. Mae hyn yn 
dangos y gwall yn eu dadl, oherwydd nid gwarchod a gwella yn unig yw’r 

ddyletswydd, ond cymryd camau rhesymol, yn gyson ag arfer 

swyddogaethau’r awdurdod yn briodol, i hybu a gwella... Trwy ddyfynnu 

Adran 28G yn ddetholus, mae gwrthwynebwyr wedi camddehongli a cham- 
gymhwyso’r ddyletswydd, oherwydd nid yw colli tir ac effeithiau eraill ar y 

SoDdGAau yn gyfystyr â thorri gofynion deddfwriaethol, a chadarnhawyd 

hyn yn y farn a roddwyd yn yr Adolygiad Barnwrol gan Cyfeillion y Ddaear 
ar gynllun yr M4 (CD 4.5.4). Roedd y barnwr yn derbyn bod y broses a 

arweiniodd at benderfyniad LlC i fabwysiadu’r cynllun yn canolbwyntio ar y 

niwed posibl i SoDdGAau Gwastadeddau Gwent a lliniaru’r niwed hwnnw. 
Dewiswyd y llwybr i leihau’r effaith ar y SoDdGAau ac roedd strategaeth 

lliniaru gynhwysfawr yn cael ei datblygu. Mae dyluniad y cynllun a’r 

strategaeth lliniaru gysylltiedig wedi parhau i esblygu mewn ymgynghoriad 

â CNC, gan arwain at gytundeb eang ar y materion sylweddol. Felly, mae 
LlC wedi cymryd camau rhesymol i warchod a gwella nodweddion y 

SoDdGAau trwy gydol y broses. 
 

2.69 Nid yw’r darn yn TAN5 y mae CNC yn dibynnu arno, sy’n ei gwneud yn 

ofynnol i awdurdodau Adran 28G “gymhwyso profion llym wrth gyflawni 

swyddogaethau oddi mewn i SoDdGAau, neu sy’n effeithio arnynt, er 

mwyn sicrhau eu bod yn osgoi, neu o leiaf yn lleihau, effeithiau niweidiol”, 
yn gwrthdaro â’r gyfraith o gwbl, fel yr amlinellir yn y farn uchod. Mae’r 

prawf yn debyg ac yn cydnabod y gallai fod effeithiau niweidiol anochel y 

dylid eu lleihau. 
 

2.70 Yn gryno, mae’r cwestiynau a ofynnwyd yn ymwneud â rhesymoldeb y 
camau i warchod a gwella nodweddion y SoDdGA.   Mae’r gyfraith yn 
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gadael i’r sawl sy’n penderfynu ystyried y farn hon ym mhob achos. Mae’n 

amlwg nad yw’n fater o rifau yn unig, oherwydd rhaid ystyried ansawdd ac 

arwyddocâd yr hyn sy’n cael ei golli. 
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3 DISGRIFIAD O’R AMGYLCHOEDD 

 
 

Mae’r pwyntiau perthnasol fel a ganlyn: 
 

3.1 Mae llun o’r ardal o’r awyr, gyda’r cynllun arfaethedig wedi’i arosod arno, 

i’w weld yn Llyfryn Cryno Coridor yr M4 o Amgylch Casnewydd (ID/004). 

Mae’n dangos lleoliad y traffyrdd presennol ac arfaethedig o gymharu â’r 
ardaloedd trefol, diwydiannol, masnachol a gwledig lleol,  prif  afonydd 

Wysg ac Ebwy sy’n llifo rhwng y gogledd a’r de, Aber Hafren, prif linell 

reilffordd De Cymru a Dociau Casnewydd. Mae Gwastadeddau Gwynllŵg a 
Chil-y-coed, sy’n cael eu hadnabod gyda’i gilydd fel Gwastadeddau Gwent, 

wedi’u lleoli i’r gorllewin a’r dwyrain o afon Ebwy ac afon Wysg, yn ôl eu 

trefn, ac mae’r cymunedau a fyddai wedi’u lleoli’n agos at y cynllun wedi’u 
dangos hefyd. Mae’r llun hefyd yn dangos ardal sylweddol a ddiffinnir fel 

Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGAau) Gwastadeddau 

Gwent ac Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Afon Wysg, y byddai’r cynllun 

arfaethedig yn mynd drwyddynt neu drostynt (PIQ07, PIQ135). 
 

3.2 Trwy ddangos maint a lleoliad yr ardaloedd dynodedig a sensitif hynny o 

gymharu â’r draffordd arfaethedig, mae’n rhoi’r ardaloedd cymharol y 
byddai’r cynllun yn amharu arnynt yn uniongyrchol, neu beidio, a 

graddau’r gwahaniad a fyddai’n cael ei achosi i rai safleoedd, pe byddai’r 

cynllun yn cael ei adeiladu, yn eu cyd-destun. Mae’r effaith uniongyrchol y 

byddai’r cynllun yn ei chael ar bedwar SoDdGA, ACA (SoDdGA) Wysg Isaf, 
a’r effaith anuniongyrchol ar bumed SoDdGA, i’w gweld ar y cynllun ar 

raddfa fawr yn PIQ102. 
 

3.3 Yn y gorllewin, a rhwng ffyrdd presennol yr M4/A48M yng Nghas-bach a 

Dociau Casnewydd, mae’r coridor arfaethedig yn croesi ardal o dir pori 

agored, gwastad a chynhyrchiol, gan fynd trwy gyfres o unedau fferm 
unigol, mewn ardal sydd wedi’i nodweddu gan batrymau o gaeau bach 

wedi’u ffinio â gwrychoedd isel sydd wedi’u cynnal a chadw’n dda, rhai 

coed aeddfed a choedlannau bach (PIQ77). 
 

3.4 Mae llawer o’r ardal wedi’i gymeriadu gan ardaloedd o laswelltir isel, y 

torrwyd dyfrffyrdd cydgysylltiedig, sy’n cael eu hadnabod yn lleol fel 
ffosydd draenio a dyfrffosydd, i mewn iddynt ganrifoedd yn ôl, ac sy’n cael 

eu cynnal a chadw’n achlysurol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) erbyn 

hyn, er y caiff y sianel ei threillio ac un lan ei thocio unwaith bob saith 

mlynedd, yn gyffredinol. Mae ID52 yn dangos manylion dwys y ffosydd 
draenio a’r dyfrffosydd hyn a’r ardaloedd a fyddai’n cael eu gwahanu gan y 

draffordd arfaethedig, yn ogystal â’r gwahaniad sy’n bodoli ar hyn o bryd o 

ganlyniad i goridor llydan y brif linell reilffordd rhwng Paddington ac 
Abertawe, wrth iddi fynd rhwng y dwyrain a’r gorllewin trwy Safleoedd o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Gwynllŵg a St Brides 

(PIQ/114). 
 

3.5 Mae’r ardaloedd masnachol, diwydiannol a phreswyl sefydledig yng 

Nghoedcernyw a Dyffryn yn gorwedd ychydig i’r gogledd o’r coridor 
arfaethedig, ac mae’r gwlyptiroedd adferedig, sydd o werth sylweddol o 



Adroddiad: APP/16/516215 

40 

 

 

 
 
 

ran ecoleg a thirwedd hanesyddol, i’r de, ychydig i’r gorllewin o afon Ebwy 

(PIQ88). 
 

3.6 I’r dwyrain o’r afon, byddai’r draffordd yn croesi ardaloedd diwydiannol ar 
raddfa fawr, y dociau gweithredol, ei seilwaith anferth a’r diwydiant ar y 

cei, tra byddai ffordd fynediad arfaethedig y Dociau yn sefyll ar dir rhwng y 

safle tirlenwi eang a ffin orllewinol y dociau. 
 

3.7 Wedi hynny, byddai’r draffordd yn mynd ar hyd afon lydan a llanwol Wysg 

a’i thraethellau llydan, sydd i’w gweld ddwywaith y dydd pan fydd y llanw’n 

isel ac, yn gyfatebol, yn gyfan gwbl dan dŵr pan fydd y llanw’n uchel. Mae 
cloddiau llifogydd llanw, sy’n ffurfio rhan o ACA Afon Wysg, wedi’u codi’r 

naill ochr a’r llall o sianel wlyb sylweddol yr afon. 
 

3.8 Byddai Pont Wysg arfaethedig wedi’i lleoli rhwng troeon ymddolennog ar 
hyd darn syth o’r afon tua 200 metr i lawr yr afon y Bont Gludo 

Casnewydd, sy’n strwythur rhestredig, amlwg a phellter tebyg i fyny’r afon 

o ddwy Orsaf Bŵer Aber-wysg ar y lan ddwyreiniol. 
 

3.9 I’r dwyrain o’r afon Wysg, byddai’r coridor darluniedig yn mynd heibio i 

ragor o sefydliadau masnachol a diwydiannol mawr, yna’n rhedeg yn gyflin 
ond i’r de o ffordd ddeuol yr A4810, y datblygiad 4,000 o anheddau yng 

Nglan Llyn a Gwaith Dur gweithredol, mawr Tata. Yn yr ardal honno, 

byddai’n croesi tir pori isel a gwastad unwaith eto, sy’n cael ei groesi gan 
gasgliad o linellau trydan amlwg sy’n rhedeg tua’r dwyrain, yn gyffredinol, 

o’r gorsafoedd pŵer a cherbytffyrdd sengl gwledig. 
 

3.10 Mae’r 3 SoDdGA yn yr ardal hon, sy’n rhan o Wastadeddau Gwent, y 

byddai’r cynllun yn effeithio arnynt yn cael eu hadnabod, yn ôl eu trefn, 

fel: 
 

• Whitson; 
 

• Redwick a Llandyfenni, a 
 

• Magwyr gyda Gwndy, 
 

ac  maent  hefyd  wedi’u  nodweddu  gan  fatrics  helaeth  o  wrychoedd  a 

chyrsiau dŵr cyd-gysylltiedig (PIQ05, PIQ102, PIQ135). 
 

3.11 Mae amddiffynfa llifogydd uchel ac amlwg Aber Hafren yn sefyll ymhell i’r 

de o’r coridor arfaethedig, gan amgáu’r tir gwastad, isel y byddai’r ffordd 
yn mynd drwyddo (PIQ22, PIQ98, PIQ112). 

 

3.12 I’r dwyrain o’r gwaith dur, byddai’r coridor arfaethedig yn mynd i mewn i 
Sir Fynwy gan fynd heibio i safle mawreddog Gwent Europark, pentrefan 

Llandyfenni a bragdy mawr, sydd i gyd wedi’u lleoli i’r gorllewin ohono. Wedi 

hynny, mae’n llechfeddiannu ar aliniad a choridor yr A4810 unwaith eto. Byddai 

ardaloedd trefol Magwyr, Gwndy, Rogiet a Llanfihangel a’r ardal gadwraeth 
ychydig i’r dwyrain o’r draffordd arfaethedig ac ychydig i’r de o’r M4 bresennol, y 

byddai’r ffordd arfaethedig yn uno â hi wrth iddynt nesáu at yr M48 bresennol 

(PIQ/97). 



Adroddiad: APP/16/516215 

41 

 

 

 
 
 

Rhagarweiniad ac is-gynnwys Adran 4 
 

Mae hyn i helpu’r darllenydd i roi’r 260 o dudalennau sy’n adrodd ar yr 

achos o blaid y cynllun yn Adran 4 yr adroddiad yn eu cyd-destun, a dod o 

hyd i bynciau’n hawdd. 
 

Yn gyffredinol, mae Deddf Priffyrdd 1980 yn amodi bod rhaid i’r achos o 

blaid y cynllun ddangos ei fod yn hwylus er budd y cyhoedd, wedi rhoi 

ystyriaeth briodol i bolisïau cynllunio cenedlaethol a lleol a gofynion 
rhesymol amaethyddiaeth a mordwyo, ac na fyddai ei effeithiau’n 

anghymesur. Mae hefyd yn amodi lle yr effeithir ar ffyrdd ymyl a 

mynedfeydd preifat, bod y rhai newydd yn rhesymol. Mae Deddfau eraill 

yn effeithio ar dderbynioldeb y cynllun hefyd, yn benodol, yng Nghymru 
mae’n rhaid i’r cynllun ddangos ei fod yn ddatblygiad cynaliadwy. 

 

Mae Deddf Caffael Tir 1981 yn amodi: 
 

• rhaid dangos bod yr holl dir sydd ei angen ar gyfer y cynllun yn 
angenrheidiol; 

 

• bod y tir cyfnewid a ddarperir er mwyn cael gwared â rhandiroedd 

statudol a thir comin yn cydymffurfio â’r profion a sefydlir gan y 
Ddeddf, ac 

 

• na fyddai’r cynllun yn gwneud niwed difrifol i weithrediad statudol 

Porthladd Casnewydd. 
 

Yn erbyn y cefndir hwnnw y cyflwynodd LlC ei hachos i’w archwilio yn yr 

Ymchwiliad yn y drefn a adlewyrchir yn yr adroddiad arno yn uniongyrchol 

isod. Bwriad y tabl bras canlynol yw helpu’r darllennydd i ddod o hyd i 

gynnwys unigol: 
 

Is-bennawd bras yn Adran 4 Paragraff 
 

1. Cydymffurfio â pholisïau cynllunio cenedlaethol a lleol, Deddfau Cefndir a 

hanes ymgynghoriadau cyhoeddus – 
 

yn berthnasol i ddangos cydymffurfiad â’r Deddfau/polisïau. 4.1-4.60 

2.  Traffig nawr ac yn y d yfodol, capas it i’r fford d a thrafn id iaeth gyh oeddus – 

yn berthnasol i ddangos yn angen am y cynllun 4.61-4.86 

a’i addasrwydd. 

3. Damweiniau a digwyddiadau –  

yn berthnasol i ddangos yn angen am y cynllun 4.87-4.90 
a’i addasrwydd. 

4.  Disgr if ia d manw l o’r c ynllun –  

yn berthnasol i ddangos yr angen am yr holl dir yn y CPO, 
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y darpariaethau ar gyfer mordwyo, goblygiadau’r gwaith 

adeiladu ar y dociau, defnyddwyr nad ydynt yn fodurwyr 

(NMUs), ffosydd draenio a phontydd rheilffordd 
Hefyd, yn berthnasol i ddangos buddioldeb, darpariaeth 

resymol o ffyrdd ymyl a mynedfeydd a diffinio sail y CPO 
a’r SRO, yn unol â’r Deddfau. 4.91- 

4.128 

5. Cost a manteision economaidd y cynllun –  

yn berthnasol i ddangos buddioldeb a gwerth am arian. 4.129- 

4.138 

6. Materion adeiladu a halogiad tir –  

yn berthnasol i ddangos buddioldeb. 4.139- 

4.150 

7. Effeithiau ar dir amaethyddol, defnyddiau tir statudol 

yn berthnasol i ddangos buddioldeb 

a chydymffurfiaeth â’r Ddeddf. 4.151- 
4.158 

8. Effeithiau cadarnhaol a negyddol y cynllun ar yr amgylchedd: 

ansawdd aer a llygredd 4.159- 

4.160 

carbon 4.161- 

4.154 

sŵn a dirgryniad 4.165- 
4.157 

ansawdd dŵr ar draws Gwastadeddau Gwent 4.168- 

4.179 

llifogydd llanw a llifogydd nad ydynt yn rhai llanw 4.180- 

4.187 

treftadaeth ddiwylliannol 4.188- 

4.204 

ecoleg a’r amgylchedd naturiol 4.205- 

4.227 

adar 4.228 

pathewod a llygod y dŵr 4.229- 

4.230 
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gwasanaethau ecosystem 4.231- 

 4.234 

ystlumod 4.235 

tirwedd 4.236- 

 4.244 

sydd i gyd yn berthnasol i ddangos y pwysoliad i roddir i’r materion cadarnhaol 

neu negyddol unigol y byddai’r cynllun yn eu hachosi. 
 

Daw prif achos LlC i ben trwy ddiweddaru’r Datganiadau Amgylcheddol (Dau) a’r 
Datganiad i Lywio Asesiad Priodol (SSIA), gan ymdrin â’r rheoliadau a’r 

ymrwymiadau amgylcheddol a diweddaru’r dystiolaeth, yn gyffredinol. 
4.244- 

4.260. 
 
 

 

 
 
 

4 ACHOS LLC 
 

Y prif bwyntiau perthnasol yw: 

Tystiolaeth Mr Matthew Jones (WG1.1.1) 

Cefndir y Cynllun a Hanes yr Ymgynghoriad Cyhoeddus 
 

4.1 Datgelodd astudiaeth o gefnffyrdd de Cymru ym 1989 ddiffygion yr M4 i’r 

gogledd o Gasnewydd o ran capasiti, peirianneg ac aliniad ac, ym 1993, 
arweiniodd hyn at yr ymgynghoriad cyhoeddus cyntaf ar opsiynau 

sylweddol ar gyfer gwella.  Arweiniodd yr ymgysylltu hwnnw at dros 6,000 

o ymatebion.  Ar sail y rhain, cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar 
y pryd ei fwriad i adeiladu traffordd newydd, yn amodol ar sail 

ymgynghoriad â’r cyhoedd a phartïon â buddiant, ynghylch yr effaith y 

gallai ei chael ar SoDdGAau Gwastadeddau Gwent a Dociau Casnewydd 

(CD4.1.1, PIQ17, PIQ102). 
 

4.2 Ar ôl ystyried y 1,000+ o ymatebion i’r ail ymgynghoriad, cadarnhaodd yr 
Ysgrifennydd Gwladol: 

 

• yng Ngorffennaf 1995 mai’r llwybr dewisol ar gyfer y draffordd 

fyddai i’r gogledd o Fagwyr a thrwy Ddociau Casnewydd (PIQ17), 
ac 

 

• yn Ebrill 1997, y byddai’r llwybr yn cael ei warchod rhag unrhyw 

ddatblygu trwy gyflwyno Hysbysiadau TR 111 i’r awdurdodau lleol 
perthnasol (CD4.1.23). 

 

4.3 Er i Gynllun Gofodol Cymru 2004 gydnabod y cynllun penodol hwnnw, 
cyhoeddwyd Hysbysiad TR 111 newydd yn Ebrill 2006 ar gyfer llwybr 
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gwahanol i leihau’r effaith ar y SoDdGAau, trwy gadw mor bell i’r gogledd 

ag y bo’n ymarferol (CD4.2.4-CD4.2.7). 
 

4.4 Yn 2009, ataliwyd cynnydd gan y Gweinidog ar y pryd, a oedd o’r farn bod 

y cyfryw gynllun yn anfforddiadwy, a chyfarwyddodd y dylid mynd i’r afael 
â’r materion yn ymwneud â chapasiti, diogelwch a chydnerthedd yr M4 

mewn modd arall (CD4.3.1-CD4.3.6). 
 

4.5 O ganlyniad, o Fedi 2010, ar ôl yr asesiad, ymgynghorwyd â’r cyhoedd 

eto, ar dros 100 o fesurau posibl i ddatrys y problemau a amlygwyd y tro 

hwn, gan gynnwys gwelliannau i’r rhwydwaith lleol, cynlluniau teithio, 

rheoli galw a gwella dulliau teithio amgen (CD4.3.7, CD4.3.8). 
 

4.6 Wedi hynny, o fis Mawrth i fis Gorffennaf 2012, gofynnwyd i gyfranogwyr 
roi sylwadau ar yr opsiynau ar gyfer ffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus ac, 

ar yr un pryd, gofynnwyd yn ffurfiol i’r cyhoedd amlygu’r hyn yr oeddent 

yn ei ystyried yn broblemau yn gysylltiedig â theithio, nodau ac amcanion 

ar gyfer yr M4, a’u hunain, i awgrymu atebion i LlC. Bryd hynny, roedd 
LlC yn chwilio am ateb a fyddai’n cael ei gyflawni trwy welliannau i 

drafnidiaeth gyhoeddus, ond daeth i’r farn bod angen i’r newidiadau hyn 

gael eu hategu gan ffordd newydd, oherwydd y gallant ond cyflawni 
gostyngiad o 4-5% i’r M4 (CD4.3.5, CD4.3.8). 

 

4.7 Arweiniodd yr ymgysylltu hwn at 674 o ymatebion i’r ddogfen ymgynghori, 

gan gynnwys swp unfath o 54 o ymatebion a oedd wedi’u hysbrydoli gan 

ymgyrch. Roedd tua 2,100 o bobl yn bresennol yn yr ymgynghoriad, ac 

roedd 1,100 o bobl yn bresennol mewn digwyddiadau cysylltiedig allanol. 
Edrychodd tua 11,247 o bobl ar y wefan. Dangosodd dadansoddiad fod y 

rhan fwyaf o’r cyfranogwyr yn defnyddio’r M4 o amgylch Casnewydd naill 

ai’n ddyddiol neu’n wythnosol. Amlygodd y cyhoedd un deg saith o 
broblemau yn ymwneud â chapasiti, cydnerthedd, diogelwch a datblygu 

cynaliadwy, ac amlygodd rhanddeiliaid allweddol: 

 
 

• y tagfeydd parhaus ar yr M4 
 

• yr effaith niweidiol ganlyniadol o dagfeydd ar y rhwydwaith lleol 

 

• diffyg dewisiadau amgen o ran trafnidiaeth gyhoeddus integredig 

gynaliadwy ddigonol 

 

• bod y rhwydwaith trafnidiaeth presennol yn atal twf economaidd ac 

yn cael effaith niweidiol ar yr economi lleol (CD2.3.7, CD4.3.5, 
CD4.3.21, CD4.3.22). 

 
4.8 Gwnaeth tua 453 o ymatebwyr sylwadau penodol ar drafnidiaeth 

gyhoeddus. O’r rhain: 

 
• roedd 125 ohonynt yn cefnogi mesurau trafnidiaeth gyhoeddus a 

fyddai’n helpu, yn gyffredinol, ond 
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• roedd 106 ohonynt yn gwrthod y syniad y byddai gwelliannau i 
drafnidiaeth gyhoeddus yn helpu eu hanghenion teithio (CD4.3.2). 

 

4.9 Ar ôl yr ymgynghoriad cydweithredol mawr hwn, roedd mentrau dylunio a 
ddatblygwyd yn 2013 yn cynnwys trafodaethau rhwng LlC, Trysorlys EM 

a’r Adran Drafnidiaeth ac, yn hanfodol, arweiniodd y rhain at gyfleoedd 

ariannu posibl ar gyfer prosiectau seilwaith yng Nghymru. O ganlyniad, 

daeth Gweinidogion Cymru i’r casgliad y dylai traffordd newydd i’r de o 
Gasnewydd, yn ogystal â mesurau cyflenwol, fynd rhagddi, ar ôl cael 

sicrwydd boddhaol ynghylch cyllid gan Drysorlys EM (CD4.3.15, 

CD4.3.17). 
 

4.10 Yng Ngorffennaf 2013, cyhoeddodd Gweinidog newydd yr Economi, 
Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ei phryderon ynghylch traffordd yr M4 yn y 

datganiad cyhoeddus canlynol: 
 

“Mae mynd i’r afael â chapasiti a chydnerthedd traffordd yr M4 o amgylch 
Casnewydd yn her enfawr ym maes trafnidiaeth. Eto i gyd, mae’n 

hollbwysig wynebu’r her hon er mwyn sicrhau bod gan Gymru seilwaith 

economaidd effeithiol sy’n gwella ein gallu i gystadlu a hefyd sy’n ei 
gwneud hi’n haws i bobl fanteisio ar swyddi a gwasanaethau. Mae’r mater 

hwn wedi bod yn destun trafodaethau parhaus â Llywodraeth y DU ac o’r 

herwydd mae’r asesiad o fforddiadwyedd gwaith gwella ar raddfa fawr i’r 

M4 wedi newid yn sylweddol. Gan adeiladu ar y gwaith datblygu a’r 
gwaith ymgynghori helaeth a fu ynghlwm wrth Fesurau Gwella Coridor yr 

M4, byddwn yn ymgynghori’n ffurfiol dros yr haf â Cyfoeth Naturiol Cymru 

er mwyn gallu ymgynghori â’r cyhoedd ym Medi ynghylch Cynllun drafft 
terfynol. Os caiff y cynllun drafft hwn ei weithredu bydd traffordd yn cael 

ei hadeiladu i’r de o Gasnewydd.” (CD4.3.22, CD4.3.23). 
 

4.11 Ailgydiwyd mewn gwaith arfarnu ac, wedi hynny, fe lywiodd y gwaith o 
ddatblygu Cynllun Drafft Strategol, Asesiad Amgylcheddol Strategol ac 

Adroddiad Amgylcheddol, a oedd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus, 

ynghyd ag adroddiadau cysylltiedig eraill rhwng Medi a Rhagfyr 2013 
(CD4.4.1, CD4.4.2, CD4.4.4, CD4.4.5, CD4.4.6, CD4.4.12). 

 

4.12 Cyfrannodd filoedd o bobl at yr ymgynghoriad, gan fynegi cefnogaeth a 

gwrthwynebiad i’r rhagolwg o draffordd newydd ac, yng Ngorffennaf 2014, 
ar ôl ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad, cyhoeddwyd datganiad ôl- 

fabwysiadu Asesiad Amgylcheddol Strategol ac adroddiadau cysylltiedig 

(CD4.5.6, CD4.5.10, CD 4.5.13). 
 

4.13 Hefyd yng Ngorffennaf 2014, sefydlwyd llwybr dewisol newydd a 

chyflwynwyd Hysbysiad TR 111 cysylltiedig i’r awdurdodau lleol (CD4.6.8). 
 

4.14 Ym Mawrth 2015, ystyriodd Adolygiad Barnwrol honiad a oedd yn dadlau y 
dylid atal y cynllun arfaethedig rhag cael ei fabwysiadu, am dri rheswm i 

ddechrau ac yn bennaf oherwydd: 
 

• bod y broses benderfynu a arweiniodd at fabwysiadu’r cynllun yn 

anghyfreithlon oherwydd iddo fethu cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb 

Asesu Amgylcheddol Strategol ar sawl cyfrif 
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• bod y Gweinidog wedi methu cymryd camau rhesymol, yn gyson ag 

arfer ei swyddogaethau i warchod a gwella fflora a ffawna’r 

SoDdGAau yr oedd y llwybr arfaethedig yn mynd drwyddynt, fel sy’n 
ofynnol o dan Adran 28G Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 
(CD3.1.7), ac 

 

• nad oedd y cynllun wedi ystyried polisïau LlC ei hun mewn 
perthynas â lleihau allyriadau carbon. 

 

4.15 Tynnwyd y trydydd rheswm yn ôl gan yr hawliwr. Canfu’r dyfarniad bod y 
penderfyniad cynharach gan Weinidogion Cymru i symud cynllun yr M4 yn 

ei flaen, ar sail y dystiolaeth ger eu bron, yn rhesymol ac yn gyfreithlon. 

Gwrthodwyd pob un o resymau’r her (CD3.1.7). 
 

4.16 Arweiniodd hyn at allu cadarnhau cynllun dewisol y Gweinidog trwy 

gyhoeddi cyfres o Gynlluniau drafft a Gorchmynion drafft, ynghyd â’r 

Datganiad Amgylcheddol (DA) cysylltiedig a datganiadau eraill, yn raddol o 
fis Mawrth 2016; dilynodd eraill, a chyhoeddwyd y Gorchmynion drafft 

terfynol yn Awst 2017.  Wedi hynny, arweiniodd trafodaethau ag unigolion 

a chynrychiolwyr at addasiadau cytûn i’r Cynlluniau a’r Gorchmynion yn 
deillio o gydweithio. (CD2.1.1-CD2.9.5, PIQ53). 

 

4.17 Yn unol â’r Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG), yn ystod y 

cyfnod cynllunio, mabwysiadwyd dull wedi’i arwain gan amcanion i fynd i’r 
afael â’r 17 o broblemau a amlygwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

Byddai’r canlyniadau dymunol o’r ymarfer cydweithredol hwnnw, a elwir yn 

amcanion cynllunio trafnidiaeth, yn tanategu’r nodau strategol a bennwyd 
ar gyfer y cynllun i’w: 

 

• gwneud yn haws ac yn fwy diogel i bobl fynd at eu cartrefi, eu 

gweithleoedd a gwasanaethau trwy gerdded, beicio, trafnidiaeth 
gyhoeddus neu’r ffordd 

 

• darparu rhwydwaith trafnidiaeth effeithlon a chynaliadwy sy’n 
cefnogi ac yn annog ffyniant hirdymor yn y rhanbarth a ledled 

Cymru ac yn darparu mynediad at farchnadoedd rhyngwladol, a 
 

• chynhyrchu effeithiau cadarnhaol, yn gyffredinol, ar bobl a’r 

amgylchedd, gan gyfrannu’n gadarnhaol ar leihau allyriadau nwyon 
tŷ gwydr a gwneud Cymru’n wlad fwy gwydn i effeithiau newid yn yr 

hinsawdd (CD4.5.5, CD4.5.8, CD4.5.9, CD4.4,6). 
 

4.18 Mae’r amcanion cynllunio trafnidiaeth mabwysiedig wedi’u harwain gan 

ymgynghoriad fel a ganlyn: 
 

• darparu teithio diogelach, haws a mwy dibynadwy rhwng y dwyrain 
a’r gorllewin yn ne Cymru* 

 

• gwella cysylltiadau teithio yng Nghymru ac i Loegr, Gweriniaeth 
Iwerddon a gweddill Ewrop trwy bob dull ar y rhwydwaith teithio 

rhyngwladol 
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• galluogi defnydd integredig mwy effeithlon o ddewisiadau eraill i’r 

M4, gan gynnwys rhannau eraill o’r rhwydwaith teithio a dulliau 

teithio eraill ar gyfer teithiau lleol a strategol o amgylch Casnewydd 
 

• hwyluso’r defnydd  gorau  posibl o’r  M4 bresennol, y rhwydwaith 
ffyrdd lleol a rhwydweithiau teithio eraill* 

 

• hwyluso amseroedd teithio dibynadwy ar hyd coridor yr M4* 
 

• cynyddu’r dewis i bawb sy’n teithio o fewn y coridor teithio rhwng 

Magwyr a Chas-bach gan ddefnyddio pob dull teithio, yn gymesur 

â’r galw am ddewisiadau amgen 
 

• gwella diogelwch ar hyd coridor yr M4 rhwng Magwyr a Chas-bach 
 

• gwella ansawdd aer mewn ardaloedd wrth yr M4 o amgylch 
Casnewydd* 

 

• lleihau aflonyddwch i bobl o lefelau sŵn uchel o bob dull teithio a 
thraffig ar hyd coridor yr M4 

 

• lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr fesul cerbyd ac/neu fesul 

unigolyn/cilomedr 
 

• gwella’r profiad teithio i dde Cymru ar hyd coridor yr M4. Creu M4 
sy’n ddeniadol ar gyfer teithiau strategol ac nad yw’n cefnogi 

defnyddio trafnidiaeth leol 
 

• gwella rheoli traffig yng Nghasnewydd a’r cyffiniau ar hyd coridor yr 
M4 

 

• darparu mynediad rhwydd at wasanaethau lleol allweddol a 

chanolfannau preswyl a masnachol, ac 
 

• annog newid diwylliannol mewn ymddygiad teithio tuag at 

ddewisiadau mwy cynaliadwy. 
 

* Yr amcanion hyn yw’r rhai a flaenoriaethwyd gan y cyhoedd. 
 

4.19 Ochr  yn  ochr  â’r  amcanion  cynllunio  trafnidiaeth,  roedd  yr  amcanion 

amgylcheddol mabwysiedig fel a ganlyn: 
 

• gwella ansawdd aer mewn ardaloedd wrth yr M4 o amgylch 
Casnewydd 

 

• lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr fesul cerbyd ac/neu unigolyn fesul 
cilomedr 

 

• helpu i sicrhau bod mesurau addasu effeithiol ar waith ar gyfer 

newid yn yr hinsawdd 
 

• lleihau aflonyddwch i bobl o lefelau sŵn uchel o bob dull teithio a 
thraffig ar hyd coridor yr M4 
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• darparu sicrwydd y byddai bioamrywiaeth yn cael ei gwarchod, ei 
gwerthfawrogi a’i gwella 

 

• gwella mynediad at wasanaethau a chyfleusterau a lleihau 
gwahaniad 

 

• gwarchod a hybu lles a diogelwch corfforol a meddyliol pawb 
 

• lleihau halogiad yn gysylltiedig â thrafnidiaeth a diogelu 

gweithrediad, ansawdd a maint pridd 
 

• lleihau’r effeithiau yn gysylltiedig â thrafnidiaeth ar ansawdd dŵr 
wyneb a dŵr daear, gorlifdiroedd ac ardaloedd sydd mewn perygl o 

lifogydd 
 

• defnyddio adnoddau naturiol ac ynni mewn modd call a chynaliadwy 
 

• sicrhau y caiff amrywiaeth, gwahanolrwydd lleol a threftadaeth 

ddiwylliannol eu gwerthfawrogi, eu gwarchod, eu dathlu a’u gwella, 

a 
 

• sicrhau y caiff y dirwedd a’r treflun eu gwerthfawrogi, eu gwarchod 

a’u gwella’n briodol. 
 

Tystiolaeth Mr Matthew Jones a Mr John Davies (WG1.1.1 ac 1.23.1) 
 

Deddfwriaeth, Polisi a Chynaliadwyedd 
 

4.20 Mae adran 16(8) Deddf Priffyrdd 1980 yn ei gwneud yn ofynnol i 

Weinidogion Cymru roi ystyriaeth briodol, cyn gwneud cynllun ffordd 

arbennig, i ofynion cynllunio lleol a chenedlaethol, gan gynnwys gofynion 

amaethyddiaeth (CD3.1.5, ID259). 
 

Cydymffurfiaeth y Cynllun â Pholisïau Sefydledig 
 

4.21 Byddai’r cynllun yn bodloni gofynion nifer o bolisïau cynllunio cenedlaethol 

PCC ac yn gwrthdaro â rhai eraill. Nid yw polisïau’n absoliwt a gallant fynd 
rhagddynt os ydynt yn gwrthdaro â rhai ohonynt. Mae polisïau 

cenedlaethol, yn ôl eu diffiniad, yn cwmpasu datblygiadau o bob math a 

maint ac, am y rheswm hwnnw, maent yn caniatáu eithriadau penodol, 
gan gydnabod y bydd amgylchiadau’n codi na ragwelwyd pan luniwyd y 

polisïau’n wreiddiol. Yn yr achos hwn, byddai’r eithriadau’n fwy na chael 

eu gorbwyso gan y pwysoliad mawr y dylid ei rhoi ar liniaru’r tagfeydd 

difrifol a’r problemau presennol sy’n gysylltiedig â’r M4 yng Nghasnewydd 
a’r manteision traffig, economaidd a chymdeithasol sylweddol a fyddai’n 

deillio o’r rhyddhad y byddai’r cynllun yn ei gynnig. Byddai’n bodloni pob 

un ond un o ddiffiniadau datblygu cynaliadwy polisïau cynllunio ac yn 
bodloni’r amcanion cynaliadwyedd a ddiffinnir yn PCC. Oherwydd hynny, 

mae’n amlwg y byddai’n cyfrannu at y nodau llesiant a amlinellwyd gan LlC 

(CD5.1.3, CD5.1.10, WG1.23.7). 
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4.22 Mae PCC yn cynnwys gwarchod y tir amaethyddol gorau a mwyaf 

amlbwrpas ac yn datgan y dylai’r tir hwn gael ei warchod fel adnodd y mae 

terfyn iddo at y dyfodol, a’i ddefnyddio dim ond pan nad oes tir o ansawdd 
is ar gael. Byddai’r cynllun yn caffael tir tebyg, ond byddai’r aliniad 

dewisol yn lleihau’r amhariad ar dir yn y categori hwnnw, a byddai 84% o’r 

cymeriant tir amaethyddol o dir o ansawdd is (WG1.10.1, WG1.23.1, 
CD5.1.3, CD5.1.10, CD5.1.12, CD16.1.1, ID007d, ID136b, ID212). 

 

4.23 Mae meini prawf PCC yn caniatáu i seilwaith priffyrdd hanfodol groesi 

ardaloedd sy’n agored i lifogydd fel eithriad i’r polisi o atal datblygu yn yr 

ardaloedd hyn. Cadarnhawyd cyllid i unioni’r diffygion yn amddiffynfeydd 

Stevenson Street, sy’n bygwth llinell y cynllun ar hyn o bryd. Byddai’r 
cynllun yn cael effaith niwtral ar lifogydd posibl a byddai ei manteision 

cyhoeddus yn gorbwyso’r gwrthdaro byrdymor cyfyngedig â TAN 15 sy’n 

ymdrin â datblygu ar orlifdiroedd (CD17.2.2, CD17.2.14, WG1.10.1, 
ID156). 

 

4.24 Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn rhoi dyletswydd ar 

Gynulliad Cenedlaethol Cymru i baratoi Cynllun Gofodol. Mae Cynllun 

Gofodol Cymru 2008 yn amlinellu’r fframwaith datblygu strategol yng 

Nghymru ac yn pwysleisio pwysigrwydd cysylltiadau allanol â Chaerdydd, 
Bryste, Llundain ac yn rhyngwladol, er mwyn denu buddsoddiad mewnol a 

gweithlu medrus sy’n ennill cyflog uchel. Mae’n amlygu’r angen i liniaru’r 

tagfeydd yng Nghasnewydd fel mater strategol allweddol. Byddai’r cynllun 
yn bodloni’r cynllun hwnnw (CD3.1.33, CD 5.1.1). 

 

4.25 Mae Cymru’n Un: Cysylltu’r Genedl yn amlinellu Strategaeth Drafnidiaeth 

LlC ac yn disgrifio’r M4 rhwng Pontydd Hafren ac Abertawe yn gysylltiad 
hollbwysig, sydd â lefelau traffig ymhell uwchlaw ei chapasiti. Byddai’r 

cynllun yn mynd i’r afael â hynny (CD6.1.3). 
 

4.26 Yn yr un modd, mae Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol 2010 yn disgrifio’r 

M4 rhwng Casnewydd ac Abertawe fel coridor allweddol ar gyfer economi 

de Cymru, sy’n dioddef tagfeydd yn ystod oriau brig ac sy’n agored i gael 
ei chau heb ddewisiadau amgen ar gael. Mae’r Cynllun yn targedu 

buddsoddiad i wella dibynadwyedd, amseroedd teithio a diogelwch ar hyn 

y coridor rhwng y dwyrain a’r gorllewin yn ne Cymru, sef dyhead sydd 
hefyd yn cael ei amlygu yng Nghynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 

2012. Byddai’r cynllun yn cael gwared â’r problemau yng Nghasnewydd 

(CD6.1.5, CD5.1.5). 
 

4.27 Er nad yw’n ddogfen polisi rhwymol, mae Cynllun Cyllid Trafnidiaeth 

Cenedlaethol 2015 (CD5.1.7), yn amlygu cynlluniau ffordd newydd ac, o 

dan y pennawd Seilwaith Ffyrdd Newydd – Cynlluniau i’w Hadeiladu, caiff y 
cynllun ei ddisgrifio fel a ganlyn: 

 

Gwelliannau i goridor yr M4 o gwmpas Casnewydd – rhan newydd o 

draffordd i’r de o Gasnewydd a mesurau ategol i gynnwys: ailddosbarthu’r 
M4 presennol rhwng Magwyr a Chas-bach, cyswllt rhwng yr M48 a’r B4245 

a seilwaith addas ar gyfer beicwyr a cherddwyr. 
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Byddai’r  cynllun,  gydag  ambell  i  gynnig  amgen,  yn  bodloni’r  diffiniad 

hwnnw’n llawn. 
 

4.28 Felly, caiff y Cynllun ar gyfer coridor yr M4 o amgylch Casnewydd ei 

amlygu’n flaenoriaeth strategol ac mae’n ffurfio rhan o Gynlluniau 
Buddsoddi mewn Seilwaith cyhoeddedig cyfredol LlC. Caiff hyn ei 

gadarnhau yn Rhaglen Lywodraethu LlC ar gyfer y 5 mlynedd nesaf, sef 

Symud Cymru Ymlaen 2016 – 21, sy’n datgan ymrwymiad i ddarparu 
ffordd liniaru ar gyfer yr M4, fel rhan o’r strategaeth “Unedig a 

Chysylltiedig”. Byddai’r cynllun yn darparu hynny (CD5.1.4, CD5.1.7, 

CD5.1.11). 
 

4.29 Ym Medi 2017, cyhoeddodd LlC ei Strategaeth Genedlaethol: Ffyniant i 

Bawb - Strategaeth Genedlaethol. Dywed y polisi diweddar hwn bod 
Symud Cymru Ymlaen 2016 - 21 yn amlinellu’r prif ymrwymiadau y bydd 

LlC yn eu gwireddu hyd at 2021, ac addewidion y Llywodraeth ar gyfer 

tymor y Cynulliad o 2016 - 21, gan gynnwys yr addewidion o weithio 
mewn ffordd llawer mwy cydweithredol ac integredig  (CD5.2.10, 

CD5.2.11, CD5.1.11, CD6.1.28, ID178). 
 

4.30 Byddai’r cynllun yn hollol gydnaws â’r polisi diweddaraf, sy’n rhestru’r 

angenrheidrwydd i: “sicrhau gwelliant sylweddol i’r M4 yng nghyffiniau 

Casnewydd”. Mae hyn yn dangos y pwysigrwydd y mae LlCyn ei roi i’r 
prosiect, ond mae union eiriad y polisi diweddaraf yn cadarnhau, er mai 

dim ond ychydig o’r cynigion amgen a gyflwynwyd i’r Ymchwiliad a allai 

gyflawni’r amcan hwn, mae’r llywodraeth yn cydnabod efallai nad y cynllun 
cyhoeddedig yw’r unig un a allai gyflawni amcanion strategaeth 

genedlaethol 2017. Mae’r geiriad yn hollol gydnaws â’r prosiect, a fyddai’n 

darparu rhan newydd o draffordd i’r de o Gasnewydd ac yn gwneud 

newidiadau sylweddol i ffordd bresennol yr M4. O ran y polisi diweddaraf, 
mae’n amlwg y byddai’r cynllun yn cyfrannu’n drylwyr at amcanion llesiant 

cyfredol LlC, fel y manylir arnynt yn nhablau 1 a 2 yn PIQ/146. 
 

4.31 Mae’r pwyslais y mae’r llywodraeth yn ei roi ar adeiladu gwelliannau i’r M4 

yn hanesyddol ac yn fodern, fel yr adlewyrchir yn Natganiad Llesiant 2017 
o dan Amcan 11 i ddarparu seilwaith modern a chysylltiedig. Byddai’r 

cynllun yn cyfrannu at amcanion 1, 2, 3, 5, 6, 11 ac 12 Amcanion Llesiant 

2016 ac amcanion 1, 2, 3, 5, 6, 11 ac 12 amcanion cyfredol 2017. Trwy 

wella’r M4, ac felly gwella’r amgyffrediad o Gymru yn lle i wneud busnes, 
byddai’r cynllun yn cyfrannu’n sylweddol at amcan llesiant 12: Hyrwyddo a 

diogelu lle Cymru yn y byd. 
 

4.32 Paratowyd y cynllun yn unol â’r Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru 

(WelTAG), sy’n asesu cynlluniau trafnidiaeth o ran tair elfen o 
gynaliadwyedd – yr economi, y gymdeithas a’r amgylchedd. Byddai’r 

cynllun yn gyson â’r tair elfen hynny o gynaliadwyedd, sef: 
 

• cymdeithasol: byddai’n darparu hygyrchedd gwell at wasanaethau a 
chyfleoedd cyflogaeth i bobl, wrth gynnal dewis i ddefnyddwyr y 

ffyrdd 
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• economaidd: byddai’n darparu gallu trafnidiaeth mwy effeithlon ar 

gyfer traffig y ffyrdd ar y prif borth economaidd i dde Cymru, a 

byddai hwyluso twf mewn ffyniant rhanbarthol a chenedlaethol yn 
lleihau costau teithio i fusnesau yn ne Cymru sydd wedi’u cloi y tu ôl 
i rwystr yr M4, ac 

 

• amgylcheddol: byddai’n atal, yn lleihau a, lle y bo’n ymarferol, yn 

mantoli unrhyw effeithiau niweidiol sylweddol ar dderbynyddion 
amgylcheddol. 

 

4.33 Yn dilyn Deddf Llywodraeth Cymru 1998, cadarnhaodd Deddf Llywodraeth 

Cymru 2006 y ddyletswydd gyfreithiol ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i 

hyrwyddo datblygu cynaliadwy. Roedd y ddyletswydd honno’n rhagflaenu 
datblygu’r cynllun, a fyddai wedi cael ei gyflawni â gwybodaeth lawn am y 

gofyniad datblygu cynaliadwy. Cadarnhaodd polisi 2009 – Cymru’n Un: 

Cenedl Un Blaned – ddatblygu cynaliadwy yn egwyddor drefnu ganolog ar 
gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru ar y pryd. Mae’r cynllun yn gynaliadwy 

ac ni fyddai angen ei wella yn y dyfodol agos, byddai’n gwella’r 

amgylchedd yng Nghasnewydd ac yn lliniaru ei effaith ecolegol ar 2% o 

Wastadeddau Gwent y byddai’r cynllun yn effeithio arnynt (CD5.1.2, 
WG1.23.5). 

 

Cydymffur f io â pho lis ïau sy’n effeith io ar Ddociau Casnewydd  
 

4.34 Disgwylir i Bolisi a Rheoleiddio Dociau Casnewydd gael eu datganoli i 

Weinidogion Cymru o Ebrill 2018 ymlaen. Mae polisi’r llywodraeth 

genedlaethol ar ddatblygu porthladd newydd wedi’i amlinellu yn nogfen 

National Policy Statement for Ports – yr Adran Drafnidiaeth, Ionawr 2012. 
Mae’n cydnabod rôl hanfodol porthladdoedd yn economi’r  DU  ac 

economïau lleol a rhanbarthol. Mae polisi’r llywodraeth yn annog datblygu 

porthladdoedd cynaliadwy i fodloni twf rhagamcanol hirdymor o ran maint 

mewnforion ac allforion. Byddai’r cynllun, trwy ddarparu mynediad mwy 
strategol at Ddociau Casnewydd a chynnwys gwaith mewnol i adeiladau’r 

dociau ac estyniadau i’r ceiau, yn cydymffurfio’n llawn â’r polisi hwnnw 

(CD7.1.18, CD7.2.13, CD15.1.2, WG1.23.5). 
 

4.35 Caiff pwysigrwydd Dociau Casnewydd ei gydnabod yng Nghynllun Gofodol 

Cymru a Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2008, sy’n amlygu darparu 

cysylltiadau ffordd gwell i’r prif borthladdoedd cludo nwyddau. Byddai’r 
cynllun, trwy ddarparu priffordd fodern o safon uchel o rwydwaith strategol 

y priffyrdd i Ddociau Casnewydd trwy Ffordd Gyswllt arfaethedig y Dociau, 

yn cydymffurfio’n llawn â’r polisi hwn (CD2.5.5). 
 

4.36 Yn yr un modd, mae TAN 18 a Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2008 yn 

ceisio hybu cludo nwyddau dros y dŵr yn hytrach nag ar y ffyrdd, ac yn 
annog cadw cyfleusterau’r glanfeydd a’r porthladd a gwarchod neu 

ddarparu mynediad ar y ffyrdd.  Byddai’r cynllun, trwy ymestyn y ceiau yn 

y Dociau, yn cydymffurfio’n llawn â’r polisi hwnnw. Yn yr un modd, mae 
Pennod 8 PCC yn annog cludo nwyddau dros y dŵr yn hytrach nag ar y 

ffyrdd (CD6.1.2). 
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 Cydymffur f io â Deddf Lles iant Cened laethau ’r Dyfodol (Cymru) 20 15  
 

4.37 Diweddarwyd PCC yn 2016, er mwyn sicrhau bod polisïau cynllunio 

cenedlaethol cyfredol yn adlewyrchu gofynion Deddf LlCD 2015. Mae’r 

ddeddf hon yn amodi bod rhaid i ddatblygiadau gan gyrff cyhoeddus fod yn 

gynaliadwy a gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru, trwy gymryd camau’n unol â’r egwyddor datblygu 

cynaliadwy, sydd â’r nod o gyflawni’r 7 nod llesiant (CD3.1.18). 
 

4.38 Mae’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff 

cyhoeddus: 
 

• feddwl am y tymor hir 
 

• cydweithio’n well â phobl, cymunedau a’i gilydd 
 

• ceisio atal problemau, a 
 

• defnyddio dull mwy cydgysylltiedig. 
 

4.39 Yr olaf o’r nodau llesiant sydd wedi’u diffinio yn Neddf 2015 yw: “Cymru 

sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang”, ac mae Rhan 2 Deddf yr Amgylchedd 
Cymru 2016 yn rhoi dyletswydd ar Weinidogion Cymru i sicrhau 

gostyngiad o 80% yn allyriadau nwyon tŷ gwydr net Cymru erbyn 2050. 
 

4.40 Paratowyd y cynllun cyn Deddf LlCD 2015, ond roedd arferion gwaith LlC 

yn mabwysiadu egwyddorion datblygu cynaliadwy yn flaenorol, mor bell yn 

ôl â datganoli. Cyfarwyddodd WelTAG, ym mharagraff 2.4.4, fod rhaid i’r 

gwaith o ddatblygu cynlluniau hybu datblygu cynaliadwy ac ystyried y tair 
elfen o gynaliadwyedd a oedd yn tanategu polisi bryd hynny – sef yr 

economi, y gymdeithas a’r amgylchedd. Nid oes gan y Ddeddf unrhyw 

ofyniad ôl-weithredol ond, pe byddai ganddi, byddai’r gwaith o baratoi’r 
cynllun wedi cydymffurfio â’r egwyddor datblygu cynaliadwy. Yn ystod 

cyfnodau diwethaf yr Ymchwiliad, cyflwynodd WelTAG 2017, sydd wedi’i 

seilio ar Ddeddf 2015, drefniadau trosiannol ar gyfer cynlluniau cynharach. 
Oherwydd i Weinidogion cyhoeddi Cynlluniau a Gorchmynion  drafft  ar 

gyfer eu cynllun dewisol yn 2016, rhaid ystyried bod y cynllun wedi symud 

y tu hwnt i Gam 3, yn unol â WelTAG 2017 newydd. Cadarnhawyd y 

trefniant hwnnw ar y cyd mewn cyhoeddiad cyn diwedd yr Ymchwiliad gan 
y Gweinidog a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn 2018 (CD5.2.11, 

CD 6.1.28, CD6.1.29, CD6.1.30, ID/178). 
 

4.41 Mae Deddf LlCD 2015 hefyd yn diffinio’r pump “ffordd o weithio” sy’n 

creu’r egwyddor datblygu cynaliadwy, fel a ganlyn: 
 

• meddwl yn hirdymor 
 

• defnyddio dull integredig 
 

• cynnwys poblogaeth amrywiol 
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• gweithio’n gydweithredol, a 
 

• deall ac atal. 
 

Mae dadansoddiad o gydymffurfiad y cynllun â’r 5 ffordd o weithio hyn yn 
dod i’r casgliadau canlynol: 

 

Meddwl yn hirdymor 
 

4.42 Mae arweiniad statudol ar gyfer Deddf LlCD 2015 yn awgrymu mai’r arfer 

gorau yw edrych 25 mlynedd i’r dyfodol. Byddai’r cynllun yn mynd i’r afael 

â’r angen uniongyrchol difrifol i liniaru tagfeydd sefydledig a chynyddol ar 

y draffordd, ond roedd y goblygiadau hirdymor yn sylfaenol i’w asesu. 

Mae hyn yn cael ei gadarnhau gan y ffeithiau sy’n dangos: 
 

• ar gyfer rhagolygon traffig, modelu ac asesu capasiti, blwyddyn 
dylunio’r cynllun yw 2037 

 

• er mwyn cyfrif am newid yn yr hinsawdd, ystyriwyd yr asesiad 

llifogydd dros gyfnod o 100 mlynedd 
 

• aseswyd effaith economaidd y cynllun dros gyfnod o 60 mlynedd, 

ac 
 

• mae’r DA wedi asesu’r effeithiau amgylcheddol tymor byr a thymor 

hir, yn nodweddiadol, gan ystyried mesurau lliniaru tymor byr a 

thymor hir. 
 

Defnyddio dull integredig 
 

4.43 Roedd tair colofn y polisi datblygu cynaliadwy - yr economi, yr amgylchedd 

a’r gymdeithas - yn rhan annatod o broses asesu WelTAG, a arweiniwyd 

gan amcanion. Dechreuwyd trwy amlygu problemau a chyfleoedd, a 
diffinio’r hyn y dylid ei gyflawni, gan arwain at gyfres o amcanion cynllunio 

trafnidiaeth ac amgylcheddol. Aseswyd pob un o’r cynigion amgen 

datblygol yn erbyn yr amcanion datblygu cynaliadwy hyn, o ran yr 
economi, iechyd a chydraddoldeb, a lluniwyd asesiad amgylcheddol 

strategol. 
 

4.44 Cyflwynwyd y cynigion amgen, a oedd yn cynnwys gwelliannau mawr i 
drafnidiaeth gyhoeddus a mesurau i annog defnyddio dewisiadau amgen i 

deithio ar y ffyrdd, i’r cyhoedd mewn ymgynghoriadau, gan arwain at 

Drosolwg Trafnidiaeth Gyhoeddus Cyfredol Rhagfyr 2016 yn cadarnhau na 

allai’r problemau a amlygwyd ar yr M4 gael eu datrys trwy fesurau i wella 
trafnidiaeth gyhoeddus (CD2.4.19). 

 

4.45 Mae’r cynigion lliniaru sylweddol a chytûn yn Nociau Casnewydd yn dangos 

yr egwyddor datblygu cynaliadwy ac ethos Deddf LlCD 2015 yn cael eu 

cymhwyso trwy weithio ar draws ffiniau polisi, gan ddod ag amcanion polisi 
morol a phriffyrdd at ei gilydd wrth geisio datrys problemau’r M4 (CD6.1.2, 

WG1.23.6, WG1.23.7). 
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Cynnwys poblogaeth amrywiol 
 

4.46 Dywed Deddf LlCD 2015 fod cynnwys pobl a chymunedau yn effeithiol wrth 

wraidd gwella llesiant, a bod rhai i’r bobl sy’n cael eu cynnwys adlewyrchu 

amrywiaeth y boblogaeth. Roedd datblygu’r cynllun yn cynnwys 

ymgysylltu’n eang â phob sector o’r boblogaeth ar gyfnodau gwahanol o 
2010 i 2013. Yn ystod pob cam o’r ymgynghoriad, ymgysylltwyd ag 

awdurdodau lleol, grwpiau mynediad, grwpiau amgylcheddol, busnesau, 

ysgolion a’r cyhoedd yn gyffredinol. Yn anochel, datgelodd yr ymarfer 
eang, hirfaith safbwyntiau gwrthwynebol o blaid ac yn erbyn, ond nid yw’r 

ffaith bod rhai pobl yn gwrthwynebu’r cynllun yn golygu nad yw wedi 

llwyddo i gynnwys poblogaeth amrywiol yn unol â’r egwyddor datblygu 

cynaliadwy (CD2.3.2, CD 5.2.4). 
 

 Gweithio’n gydweithredol  
 

4.47 Er mwyn asesu’r opsiynau  i ddatrys problem  yr M4 a materion  lleol, 

cymerodd LlC gyngor gan y canlynol a chydweithio â nhw: 
 

• nifer  o  gyrff  eraill  yn  y  sector  cyhoeddus  a  chwmnïau  preifat 
cenedlaethol 

 

• y cyhoedd, yn helaeth 
 

• ystod eang o sefydliadau â buddiant 
 

• archaeolegwyr ac arbenigwyr treftadaeth 
 

• nifer  o  unigolion  mewn  cyfarfodydd  pwrpasol  a  gynhaliwyd  â’r 

cyhoedd 
 

• tirfeddianwyr 
 

• Cymdeithas y Mannau Agored 
 

• Cymdeithas Ceffylau Prydain 
 

• ffermwyr a’u hasiantau a chynrychiolwyr 
 

• Cycling UK 
 

• Ymddiriedolaeth Natur Gwent 
 

• Railway Paths Ltd (Sustrans) 
 

• Clwb Golff y Parc 
 

• Grŵp Cysylltiadau Amgylcheddol hirsefydlog, a 
 

• Chomisiwn Dylunio Cymru. 
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Dangosodd y dull parhaus hwn y modd cydweithredol a ddefnyddiwyd i 

ddatblygu’r cynllun hwn ac a fyddai’n parhau i gael ei ddefnyddio 

(WG1.7.1, CD4.3.2, CD4.3.5, CD4.3.15, CD4.3.17, CD4.3.21, CD4.3,22, 
CD4.5.6, CD4.5.10, CD4.5.13). 

 

Deall ac Atal 
 

4.48 Mae’r Ddeddf yn amodi dealltwriaeth drylwyr o’r materion er mwyn atal 

effeithiau niweidiol rhag datblygu. Y cynllun fyddai anterth degawdau o 

waith manwl y datblygwyd ateb clir ohono i amlygu a deall problemau, 

gydag chapasiti digonol a chynaliadwyedd wedi’u hymgorffori ynddo er 
mwyn atal problemau pellach rhag digwydd, hyd y gellir rhagweld 

(CD4.1.1, WG1.5.1). 
 

 Bodloni’r am canion llesiant  
 

4.49 Byddai’r cynllun yn bodloni’r amcanion “llesiant” trwy: 
 

• wella ffyniant i bawb ledled Cymru 
 

• helpu pobl i ddod o hyd i waith a chynnal swyddi 
 

• cysylltu cymunedau trwy seilwaith cynaliadwy a chydnerth 
 

• meithrin  amodau  ar  gyfer  datblygu  economaidd  a  chyflogaeth 
gynaliadwy, wrth 

 

• ysgogi  arloesedd  a  thwf  ar  gyfer  economi  carbon  isel  modern 

(WG1.1.1, WG1.2.1, WG1.3.1, WG1.1.13, WG1.1.23). 
 

4.50 Fe’i lluniwyd i leihau lefelau carbon adeiladu, a byddai’r cynllun yn cael 

effaith gadarnhaol ond bach ar allyriadau carbon defnyddwyr bob 
blwyddyn. Byddai peidio â chael gwared â’r tagfeydd yn cael yr effaith 

gyferbyniol. Mewn gwirionedd, dros amser, byddai’r cynllun yn un carbon 

niwtral ar hyd ei oes ac ni fyddai’n llesteirio cyflawni’r targedau tymor hwy 
a bennir gan LlC o dan Ddeddf yr Amgylchedd Cymru 2016. Felly, byddai’r 

cynllun yn gydnaws â dull LlC o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn 

rhinwedd ei ddyluniad a’r ffaith y byddai’n cyflawni gostyngiad mewn 

allyriadau carbon blynyddol yn ystod y blynyddoedd agoriadol a’r 
blynyddoedd dylunio (WG1.1.13, ID45, ID72). 

 

4.51 Yn Nhachwedd 2016, cyhoeddodd LlC ei rhaglen pum mlynedd, Rhaglen 
Lywodraethu: Symud Cymru Ymlaen 2016 – 21. Ochr yn ochr â’r rhaglen 

honno, cyhoeddodd ei hamcanion llesiant o dan Adran 3(2)(a) Deddf 2015. 
 

WelTAG 2017 
 

4.52 Yn Rhagfyr 2017, cyhoeddwyd WelTAG 2017, a oedd yn cyfuno 

egwyddorion arweiniad Trysorlys EM ag arfer gorau ar gyfer arfarnu 

trafnidiaeth. Yn benodol, mae WelTAG 2017 yn ymgorffori Deddf 2015 ac 

yn cael ei gefnogi gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. 
Cyhoeddwyd  arweiniad  atodol  i  gyd-fynd  ag  ef  ar  Ddeddf  2015  a’r 



Adroddiad: APP/16/516215 

56 

 

 

 
 
 

trefniadau trosiannol ar gyfer prosiectau (fel y cynllun hwn) a symudwyd 

ymlaen eisoes trwy WelTAG 2008, fel bod trosglwyddiad clir a derbyniol o 

waith datblygu cynlluniau o WelTAG 2008 i WelTAG 2017. 
 

4.53 Nid oes cam yn y naill weithdrefn neu’r llall sy’n gyfwerth â’r Ymchwiliad 

Cyhoeddus i’r achos ar gyfer cynllun a ddewiswyd gan Weinidogion eisoes 
fel y cynllun dewisol y cyhoeddwyd Cynlluniau a Gorchmynion drafft ar ei 

gyfer, sef y cam y mae’r cynllun ar gyfer coridor yr M4 o amgylch 

Casnewydd wedi’i gyrraedd. Fodd bynnag, mae’n hollol amlwg bod symud 
cynllun ymlaen o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 i gam yr Ymchwiliad 

Cyhoeddus yn golygu y cwblhawyd Cam 3 proses newydd WelTAG 2017 yn 

llawn oherwydd: 
 

• cwblhawyd asesiad manwl o’r opsiwn dewisol 
 

• paratowyd achos busnes llawn, ac 
 

• mae Gweinidogion Cymru eisoes wedi penderfynu symud ymlaen i’r 
gweithdrefnau statudol sydd eu hangen i roi’r cynllun cyhoeddedig 

dewisol ar waith. 
 

4.54 Felly, mae’n amlwg y byddai’r cynllun, os caiff ei gadarnhau gan 
Weinidogion, yn symud ymlaen i’r cam ôl-arfarniad o dan WelTAG 2017, 

sef gweithredu’r ateb dewisol (WG1.23.1, ID/178). 
 

4.55 Mae yr un mor glir bod proses datblygu’r cynllun wedi dilyn proses WelTAG 

2008 ac arfer gorau cenedlaethol (y DU), a bod yr achos busnes wedi dilyn 
arweiniad Trysorlys EM, y mae WebTAG 2017 wedi’i seilio arno. Mae 

arweiniad WelTAG 2017 yn fframwaith ar gyfer ystyried newidiadau 

arfaethedig i’r system drafnidiaeth ac yn broses ar gyfer arfarnu opsiynau 

ar gyfer ymyriadau i ddarparu system drafnidiaeth fwy cynaliadwy i 
Gymru. Dyma’r dull sy’n rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen ar 

benderfynwyr i wneud penderfyniad rhesymol ac archwiliadwy ar bob 

penderfyniad ariannu. Fodd bynnag, nid yw’n disodli penderfynu, ond 
mae’n broses ar gyfer casglu gwybodaeth ac asesu effaith opsiynau.  Mae’r 

 

 gwaith o ddatblygu’r cynllun dros y blynyddoedd wedi dilyn yr 

 

 

 

4.56 

egwyddorion hyn (ID/178, ID/198). 
 

Y Cynllun Morol drafft (cyhoeddwyd Rhagfyr 2017) 
 

Byddai’r cynllun: 

 

 

• trwy gydnabod y datblygiadau sy’n gysylltiedig â’r polisi “Hold the 

Line” a gwaith atal llifogydd ar Stephenson Street, Casnewydd, yn 
cydsynio ag arweiniad y Cynllun 

 

• trwy ddiogelu llwybrau morgludo sefydledig a hybu twf cynaliadwy 

yn y sector porthladdoedd a morgludo yn cydymffurfio â’r 
flaenoriaeth strategol i warchod twf cynaliadwy ac ehangiad o ran 

cynllunio morol a bennir yn y Cynllun Morol (CD5.1.15, ID178). 
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Polisïau cynllunio cenedlaethol eraill 
 

4.57 Nid yw Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 

2016 yn mynnu bod prosiectau penodol yn destun targedau i leihau 

allyriadau, ond yn hytrach maent yn ceisio sefydlu taflwybr i leihau 

allyriadau’n gyffredinol, gan gydnabod bod hyn yn mynnu dull trawsbynciol 
ar draws pob sector. Yn hynny o beth a chan gydnabod y lluniwyd y 

cynllun i leihau carbon adeiladu a galluogi gostyngiad bach mewn 

allyriadau carbon blynyddol defnyddwyr, byddai’n cydymffurfio â pholisïau 
LlC ar newid yn yr hinsawdd a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 

(WG1.13.1, WG1.13.2, ID/100). 
 

4.58 Byddai’r cynllun yn gwrthdaro â pholisïau cynllunio yn ymwneud â 

threftadaeth ddiwylliannol, tirwedd, ecoleg a chadwraeth natur. Trwy 

wneud hynny, ni fyddai’n bodloni’r bedwaredd rhan o ddiffiniad polisi 
cynllunio’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn PCC (paragraff 4.3.1 PCC), er 

y byddai’n bodloni pob un arall. 
 

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 
 

4.59 Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru, wrth gyflawni 

eu swyddogaethau o dan Ddeddf Priffyrdd 1980, gymryd camau rhesymol i 

wella’r ddarpariaeth a wneir ar gyfer cerddwyr a beicwyr a rhoi sylw i 
anghenion cerddwyr a beicwyr wrth arfer swyddogaethau penodol eraill. 

Dyluniwyd y cynllun, sy’n cynnwys llwybrau i ddefnyddwyr nad ydynt yn 

fodurwyr, gan gynnwys cerddwyr a beicwyr, i gydsynio â’r Ddeddf a’r 

Cynllun (CD3.1.15, CD15.2.1). 
 

Polisïau Cynllunio Lleol 
 

4.60 Byddai’r cynllun yn gydnaws â pholisïau cynllunio lleol ac fe’i hamlygwyd 

yn CDLl Casnewydd yn elfen allweddol ar gyfer Casnewydd. Gwarchodwyd 
llwybr y cynllun rhag datblygu yn CDLl Dinas Casnewydd a CDLl Sir Fynwy. 

Mae wedi’i gynnwys yng Nghynlluniau Trafnidiaeth Lleol Cyngor Sir Fynwy 

a Chyngor Dinas Casnewydd (CD15.1.1, CD15.1.2). 
 

Tystiolaeth Mr Bryan Whittaker (WG1.2.1) 
 

Cyfiawnhad ar gyfer y cynllun 
 

 Y ffordd annerbyn iol bresennol a’r broblem gynyddo l o ran traff ig  
 

4.61 Yr M4 o amgylch Casnewydd, sy’n rhan o’r Rhwydwaith Ffyrdd Traws- 

Ewropeaidd, yw’r ffordd sy’n cael ei defnyddio fwyaf yng Nghymru ac 

mae’n dyngedfennol i economi Cymru. Mae’n darparu mynediad at 

ddiwydiant, porthladdoedd a meysydd awyr ac mae’n gwasanaethu 

diwydiant twristiaeth Cymru. Nid yw’n bodloni safonau dylunio traffyrdd 
modern ac, fel ffordd osgoi ar gyfer Casnewydd, mae’n cludo mwy o 

draffig nag y dyluniwyd ar ei gyfer yn wreiddiol. Rhwng Cyffordd (C) 25 ac 

C26, mae wedi’i chyfyngu i dwneli deuol 2-lôn heb lain galed, ac mae 
darnau sylweddol o gerbytffyrdd 3-lôn is-safonol y naill ochr a’r llall i’r 

twneli (PIQ009, ID18). 
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4.62 Rhwng C24 ac C28, mae’r cyfuniad o raddiannau serth, cyffyrdd mynych, 

lonydd annigonol sy’n uno ac yn ymwahanu, lleiniau caled ysbeidiol, waliau 

cynnal cyfagos, aliniadau llorweddol a fertigol is-safonol, weithiau wedi’u 
cyfuno, a chyfres o fannau lle mae nifer y lonydd yn lleihau neu’n cynyddu 

yn cyfyngu ar drwybwn ac yn peri damweiniau. Mae hyn yn achosi 

gollyngiadau oddi ar y draffordd i ffyrdd lleol llai addas, oherwydd nid yw’r 
capasiti yn bodloni’r galw a cheir trwybwn ataliedig is. Mewn geiriau eraill, 

mae’r galw naturiol i ddefnyddio’r M4 yn fwy na’r llif traffig sy’n gallu 

defnyddio’r briffordd annigonol ar hyn o bryd. Mae graddau sylweddol y 
briffordd is-safonol yn cael eu dangos yn ID18, sy’n dangos bod gan 

hanner y ffordd rhwng Magwyr a Chas-bach ddarpariaeth llain galed is- 

safonol, neu heb lain galen o gwbl (ID18). 
 

4.63 Mae’n amlwg y bu’r M4 bresennol dan bwysau parhaus ers rhai 

blynyddoedd, ac mae hynny wedi arwain at amodau annerbyniol â 
chyflymder cyfartalog sydd yn aml islaw 50 mya yn ystod y dydd, ac islaw 

30 mya yn ystod y cyfnodau brig yn y bore a chyda’r nos, pan fydd y 

traffig yn ymlusgo. Yn 2015 yn unig, cofnododd Traffig Cymru 1,053 o 

achosion o dagfeydd o ddydd i ddydd. Bu nifer sylweddol o ddigwyddiadau 
(nad oeddent wedi’u cofnodi ar gronfeydd data damweiniau yn aml, 

oherwydd nad oeddent yn cynnwys anafiadau personol), yr oedd llawer 

ohonynt wedi achosi aflonyddwch sylweddol, yn ystod 2016 a 2017. Mae’r 
rhain yn achosi tagfeydd difrifol ar y rhwydwaith lleol yng Nghasnewydd 

ac, yn aml, y rhwydwaith strategol am filltiroedd i’r naill ochr a’r llall 

(WG1.2.1 Tabl 3.2, WG1.2.8, PIQ09, PIQ18, PIQ86, PIQ87, PIQ91, PIQ92, 

PIQ110, PIQ136, PIQ143, ID170). 
 

4.64 Ni all y draffordd gludo traffig yn foddhaol yn ystod yr oriau brig neu’r 

cyfnodau’n arwain at yr oriau hynny mwyach, ac mae cyfrifiadau traffig 
gwirioneddol yn dangos twf cyson a phroblem gynyddol o ran tagfeydd. 

Dangosodd dadansoddiad o ddata (Ebrill 2016 - Mawrth 2017), a 

gynhaliwyd gan y cwmni annibynnol, INRIX, mai’r M4, rhwng C25 a C26, 

oedd y bedwaredd rhan o draffordd drefol â’r tagfeydd mwyaf yn y DU, ac 
y byddai o fewn y 50 o fannau gwaethaf ar gyfer traffig ledled Ewrop. 

Dros y cyfnod hwnnw o 12 mis, bu tua 1,477 o dagfeydd traffig ar y rhan 

honno o’r draffordd, sy’n gyfwerth â thua phedair y dydd, ar gyfartaledd, 
sef ystadegau sy’n gyson â’r arsylwadau ac yn dangos cynnydd mewn 

tagfeydd. Mae’r tagfeydd hyn yn costio cyfanswm o £31 miliwn i yrwyr o 

ran amser coll (WG1.2.6, PIQ091). 
 

4.65 Mae’r tagfeydd sydd i’w gweld yn ystod cyfnodau brig o ddydd Llun i ddydd 

Gwener, ac ar adegau eraill, yn arwain at amseroedd teithio araf, 
annibynadwy, ac amodau ‘aros a mynd’, ynghyd â damweiniau cyson ac 

anrhagweladwy. Mae’r rhain yn achosi oedi a thagfeydd ychwanegol ar y 

draffordd, sy’n adlamu i’r rhwydwaith ffyrdd lleol cyfagos, wrth i yrwyr 
dagu’r rhwydwaith trefol amgen wrth geisio osgoi’r tagfeydd, 

digwyddiadau ansicr ac oedi ar y draffordd. Mae hyn yn amlygu anallu’r 

M4 i fod yn ddibynadwy ac yn gydnerth yn wyneb y galw cynyddol i’w 
defnyddio ac yn cyflwyno materion diogelwch posibl ar y rhwydwaith lleol. 

Nid yw’r sefyllfa bresennol yn gynaliadwy (S207). 
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4.66 Fel arfer, mae cyflymder y traffig yn ystod cyfnodau brig, a chyfnodau nad 

ydynt yn ystod oriau brig, ymhell islaw 70 mya, tra mae traffig yn cynyddu 

o un flwyddyn i’r llall. Nid yw hyn yn anghyson â chanfyddiadau adolygiad 
ehangach cenedlaethol o gyflymderau traffyrdd yng Nghymru, a aseswyd 

yn Ebrill-Mehefin 2016 (Tablau 3.2 a 3.3 WG1.2.1, WG1.2.6, ID/065). 
 

4.67 Er 2010, bu ystod eang o randdeiliaid sydd â buddiant mewn teithio ar yr 

M4, gan gynnwys y gymuned ddiwydiannol a’r gymuned fusnes, yn 
ymgysylltu’n weithredol â LlC i amlygu problemau, gosod amcanion ac 

ystyried ystod o atebion posibl. Yn fwy diweddar, anogwyd rhanddeiliaid i 

ymateb i’r Gorchmynion drafft, Datganiadau Amgylcheddol ac adroddiadau 

cysylltiedig, ac mae’r dull cydweithredol hirsefydlog hwn wedi arwain ar 
adborth sylweddol a gwerthfawr i LlC, sy’n nodi bod y tagfeydd ar yr M4 yn 

rhwystro twf economaidd yn ne Cymru. Mae busnesau o bob maint ac 

awdurdodau lleol ledled de Cymru yn cydnabod y broblem o ran tagfeydd 
difrifol a dibynadwyedd, a bod angen mynd i’r afael â’r broblem hon ar frys 

(PIQ009). 
 

4.68 Mae preswylwyr Casnewydd sy’n byw yn agos at yr M4 bresennol yn profi 
ansawdd aer gwael yn uniongyrchol o allyriadau traffig sy’n sefyll yn stond 

yn ddyddiol. Mae pedwar o’r saith Maes Rheoli Ansawdd Aer, a 

ddynodwyd gan Gyngor Dinas Casnewydd, yn gysylltiedig â’r M4. 
 

Y broblem o ran traffig yn y dyfodol a chyfyngiadau trafnidiaeth gyhoeddus 

a newid moddol 
 

4.69 Mae ffyrdd cenedlaethol newydd wedi’u dylunio i fodloni llifoedd traffig 15 

mlynedd ar ôl iddynt agor, sef 2037 yn yr achos hwn (diwygiwyd yn ystod 

yr Ymchwiliad i 2039). * Rhagamcanwyd y traffig hwn yn y dyfodol gan 

fodel galw newidiol pwrpasol, wedi’i fwydo gan ddata ffonau symudol, 

wedi’i ategu gan gyfweliadau ar ochr y ffordd ac arolygon traffig. Roedd y 
model hwn yn cydymffurfio’n union ag argymhellion adroddiad SACTRA ac 

yn cynnwys elfen o deithio anwythol yn ei ragamcaniadau, tra nad oedd 

modelau cynharach yn gwneud hynny. Lluniwyd model trafnidiaeth 
gyhoeddus cyfatebol, wedi’i fwydo gan arolygon teithwyr, ar yr un pryd. 

Rhannwyd y galw o fewn y model traffig y ffyrdd yn ôl diben y daith a’r 

math o gerbyd, fel y nodir gan arweiniad WebTAG. Mae’r dull hwn yn 
hollol gyson â rhagamcaniadau diwedd tair yr Adran Drafnidiaeth ym 

Mawrth 2017 (TEMPR0 7.2), y mae eu defnydd yn gyfystyr â pholisi’r 

llywodraeth. 
 

Nodyn yr Arolygydd* 
 

Bu llithriad o 2 flynedd oherwydd yr angen i gynnal gwaith adeiladwaith helaeth yn Nociau 

Casnewydd cyn dechrau adeiladu traphont arfaethedig Wysg trwy’r Dociau. 

 

4.70 Roedd y model yn cynnwys yr holl gynlluniau gwella ffordd rhaglenedig 
sydd i fod i gael eu cwblhau erbyn 2022 (y flwyddyn agoriadol) a 2038 (y 

flwyddyn ddylunio) yn ôl eu trefn, ac fe’i rhedwyd gyda’r cynllun ar waith a 

hebddo (CD2.4.19, WG1.2.1, PIQ04, PIQ017, para 2.12, 2.15). 
 

4.71 Roedd y model traffig hefyd yn cynnwys yr uwchraddiadau arfaethedig i 
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drafnidiaeth gyhoeddus o ran: 
 

• moderneiddio llwybr Great Western, gan gynnwys trydanu’r brif 

linell o Lundain i Gaerdydd erbyn 2017 
 

• agor gorsafoedd newydd ar hyd llinellau’r Cymoedd (Cam 1 Metro 
De Cymru), a 

 

• thrydanu llinellau’r Cymoedd (Cam 2 Metro De Cymru). 
 

4.72 Roedd cynnwys y gwasanaethau rheilffordd gwell ar hyd llinellau’r 
Cymoedd yn y model, o ran amseroedd teithio a gwelliannau i amlder 

gwasanaethau, yn sicrhau yr ystyriwyd yr agweddau hynny ar Metro De 

Cymru a fyddai’n lleihau traffig ar yr M4. Roedd model teithio ar y ffyrdd a 

thrafnidiaeth gyhoeddus yn destun profion dilysu, a gwiriwyd y llifoedd 
rhagamcanol yn erbyn arsylwadau.  Aseswyd sut yr ymatebodd y modelau 

i newidiadau o ran costau teithio hefyd. Roedd y ddau fodel yn foddhaol, 

ac roedd y cyfatebiaethau traffig y ffyrdd yn disgyn ymhell o fewn ffiniau 
gofynion WebTAG a’r model trafnidiaeth gyhoeddus yn bodloni meini prawf 

realaeth yr arweiniad presennol (CD2.3.9, WG1.2.1, CD2.4.19, PIQ017 

para 2.26). 
 

4.73 Archwiliwyd dichonolrwydd datrys problemau’r M4 gan ddefnyddio 

trafnidiaeth gyhoeddus a mesurau teithio llesol yn fanwl yn ystod proses 
ymgynghori’r M4. Yn 2013, daeth arfarniad i’r casgliad y byddai dyblu’r 

defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghasnewydd a’r cyffiniau ond yn 

cael gwared â 5% o draffig y draffordd. Trwy gyflwyno camau 1, 2 a 3 y 
Metro a’r cynllun parcio a theithio yn Llanwern, byddai’r llifoedd traffig ar y 

draffordd yn ystod oriau brig y prynhawn ond yn gostwng 4%. 

Datblygwyd y dadansoddiad hwn ymhellach i gynnwys asesiad o effaith 
trafnidiaeth bysiau cyflym yng Nghasnewydd â chanlyniadau tebyg. Mae’r 

mesurau trafnidiaeth gyhoeddus, sydd wedi’u hasesu yn ID 73, yn 

cynnwys pob un sy’n ddigonol ac a fyddai’n effeithio ar draffig rhwng y 

dwyrain a’r gorllewin. Byddai darpariaeth gynyddol o drafnidiaeth 
gyhoeddus yn wynebu’r rhagolygon o adenillion lleihaol, ac ni fyddai 

unrhyw gorff cyhoeddus yn buddsoddi mewn mesurau ag adenillion isel i 

ddechrau, gan adael y mesurau trafnidiaeth gyhoeddus fwy fforddiadwy a 
deniadol tan yn ddiweddarach. Gyda rhagdybiaethau uchelgeisiol o blaid 

effeithlonrwydd trafnidiaeth gyhoeddus, byddai’r tyniad o’r M4 oddeutu 6% 

yn unig, ond mae rhywfaint o’r tyniad hwnnw eisoes wedi’i gynnwys ym 
model traffig y cynllun (WG4.3.16, WG2.4.19, ID73). 

 

Patrymau twf traffig hanesyddol a thraffig dyddiol presennol 
 

4.74 Profodd yr arolygon a’r dadansoddiad, rhwng 1989 a 2007, er i lifoedd 

traffig yn ardaloedd y ddinas fewnol leihau, roedd twf parhaus ar bob rhan 
o’r rhwydwaith ffyrdd strategol yng Nghymru a Lloegr, ac yn enwedig ar 

draffordd yr M4 rhwng C23 a C29, ac eithrio’r rhan honno o’r ffordd drwy 

Dwneli Brynglas yng nghanol y 1990au. Caiff yr eithriad hwnnw ei esbonio 
gan agor yr A4042 Ffordd Liniaru Twnnel Brynglas. Yn genedlaethol, 

roedd  gostyngiad  mewn  traffig  yr  y  traffyrdd  yn  ystod  y  dirwasgiad 
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economaidd byd-eang yn 2008 ond, erbyn 2011, roedd twf wedi dod i’r 

amlwg unwaith eto. Ar yr M4 yng Nghasnewydd, bu twf sylweddol a 

pharhaus trwy gydol y cyfnod 2011 – 2016 ac, er ei fod yn uwch na thwf 
cyfartalog traffyrdd y DU yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd yn gyson ag ef, 

yn gyffredinol (WG1.2.1 Tabl 3.1, PIQ/018, PIQ/092). 
 

4.75 Mae dadansoddiad o’r blynyddoedd 2011 – 2016 wedi dangos yn derfynol 

sut mae twf parhaus traffig ar y draffordd yn cymharu cyfnodau allfrig â 
chyfnodau brig, ac yn dangos bod graddfa’r twf o ddydd Llun i ddydd 

Gwener ym mis Hydref yn gyffredinol unol â’r twf ar sail traffig dyddiol 

cyfartalog blynyddol. Yr eithriad yw Twneli Brynglas, lle mae “cyfyngu 

capasiti” ac oedi yn ystod oriau brig wedi cyfyngu ar dwf drwy’r twneli. 
Mae twf yn ystod oriau brig y bore a’r prynhawn yn is nag yn ystod y 

cyfnodau rhwng yr oriau brig neu oriau allfrig, ond ceir twf sylweddol dros 

y cyfnod 2011 – 2016 o hyd trwy gydol y cyfnodau hynny. Mae 
dadansoddiad manwl yn dangos y bu newid yn yr amser y mae pobl yn 

teithio ar yr M4 o amgylch Casnewydd er mwyn osgoi’r cyfnodau â’r 

tagfeydd mwyaf, sy’n profi nad yw galw’r traffig wedi cyrraedd uchafbwynt 
ar y draffordd ar unrhyw adeg o’r dydd. Mae hyn yn gwbl gyson â’r 

patrwm rheolaidd o dwf traffig ar yr M4 dros yr ychydig flynyddoedd 

diwethaf drwy gydol y dydd, y twf a arsylwyd ar ffyrdd lleol eraill yn ystod 

oriau brig a thystiolaeth pobl leol (WG1.2.1, PIQ /092). 
 

4.76 Mae Tablau 1 a 2 isod yn dangos y llifoedd traffig wedi’u talgrynnu o 2011 

i 2016, a chanran y cynnydd o un flwyddyn i’r llall (PIQ018). 
 

Tabl 1: AADT* dwy ffordd yr M4 – llifoedd gwirioneddol - cyd** (ffigurau 

 wedi’u ta lgr ynnu)  
 

Adran 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
C23a-24 * 

 
77,500 

 
76,700 

 
78,200 

 
77,700 

 
80,400 

 
82,200 

C24-25 92,800 92,400 94,100 97,000 99,600 101,200 

C25-26 70,600 72,900 73,700 75,400 78,600 78,900 

C26-27 101,800 103,100 104,200 106,400 111,200 114,900 

C27-28 99,400 101,200 102,500 105,300 109,200 111,600 

C28-29 103,400 104,500 106,100 109,400 114,500 117,800 
 

*[AADT - traffig dyddiol cyfartalog blynyddol. cyd-cerbyd y dydd]. 

 
 

 
Tabl 2: Twf Traf fig Hanesyddol (o u n flwyddyn i’r lla ll) ar gyfer y  

blynyddoedd 2011-16 – % 
 

Adran 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16   cyfanswm 2011-16 

C23a-24** -1.1 2.0 -0.6 3.4 2.3 6.1 

C24-25 -0.4 1.8 3.1 2.7 1.6 9.2 
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C25-26 3.2 1.1 2.3 4.3 0.4 11.8 

C26-27 1.2 1.1 2.1 4.5 3.3 12.8 

C27-28 1.9 1.2 2.8 3.7 2.1 12.3 

C28-29 1.1 1.5 3.1 4.7 2.9 14.0 

 

** Mae’r cyfrifiadau traffig hyn yn amlygu y bu i’r llifoedd AADT ar y rhan o’r ffordd rhwng 
Magwyr a Coldra (C23a – C24) brofi cyfnod o dwf isel (gostyngiad) mewn llifoedd traffig yn 
ystod y cyfnod 2013 – 2014. Roedd hynny’n cyd-fynd ag agor yr A4810 Queensway, sydd 
bellach yn cysylltu de Casnewydd â’r M4 ar C23a, ac a seiffnodd llifoedd blaenorol o’r rhan 
honno o’r draffordd. Roedd gwaith mawr yn amharu ar draffig ar yr M4 cyn 2011. Byddai 
cyfrifiadau traffig a gymerwyd cyn y dyddiad hwnnw yn annibynadwy o ran asesu patrymau 
twf ar hyd y draffordd. O 2011 i 2015, mae canrannau’r cyfraddau twf bob blwyddyn yn 
awgrymu y bu twf cyson ar bob rhan o’r draffordd ar ôl i’r gwaith hwnnw gael ei gwblhau. 
Ionawr yw’r mis â’r llifoedd traffig isaf, sef 10 i 15% yn is na’r cyfartaledd blynyddol ar bob 
rhan o’r draffordd. Yn gyffredinol, o gymharu â misoedd y gaeaf, mae cynnydd sylweddol 
mewn traffig rhwng Mai a Rhagfyr bob blwyddyn. 

 

4.77 Yng Ngorffennaf 2017, cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru y byddai 

tollau Pontydd Hafren yn cael eu diddymu erbyn diwedd 2018. 
Diweddarwyd y modelau rhagamcanu traffig i adlewyrchu hynny, ac 

roeddent yn awgrymu y byddai cael gwared â’r tollau yn arwain at 

gynnydd mwyaf o oddeutu 21% i’r traffig dyddiol cyfartalog blynyddol dwy 
ffordd ar yr M4 bresennol yn 2022. Byddai hynny’n lleihau i uchafswm o 

oddeutu 16% yn 2037 (WG1.2.7, ID/141, ID/170). 
 

4.78 Mae’r canlyniadau’n dangos, gyda’r cynllun ar waith, byddai cynnydd 

mwyaf ar yr M4 bresennol o oddeutu 17% yn y llifoedd AADT dwy ffordd 

yn 2022, yn gostwng i oddeutu 13% yn 2037. Byddai rhan newydd y 
draffordd yn derbyn cynnydd o oddeutu 10% yn 2022, yn cynyddu i 12% 

yn ystod oriau brig y prynhawn. Byddai cynnydd o rhwng 4% ac 8% yn 

2037 (WG1.2.7, ESS6 Hydref 2017). 
 

Mae’r tablau isod yn ystyried diddymu’r tollau. 
 

Rhagamcaniadau Traffig y Dyfodol ar gyfer 2022 (y flwyddyn agor a 

ragfynegwyd yn wreiddiol) 
 

4.79 Mae Tablau 3a a 3b isod yn dangos: 
 

• y llifoedd traffig dwyffordd (twf canolog) rhagamcanol ar yr M4 
bresennol gyda’r cynllun ar waith a heb y cynllun ar waith, ac wedi 

diddymu’r tollau a heb ddiddymu’r tollau (CD2.4.13, ESS6). 
 

• ystodau’r llifoedd dylunio a gymerwyd o Nodyn Cyngor Technegol 

TA 46/97, sy’n diffinio’r capasiti cludo damcaniaethol mwyaf ar 
gyfer traffordd â nifer amrywiol o lonydd, o gymharu â’r llwytho 

rhagamcanol, a’r 
 

• traffig rhagamcanol ar gyfer 2022, sef y flwyddyn y disgwyliwyd y 

byddai’r cynllun yn agor yn wreiddiol. Llithrodd hynny i 2024 yn 
ystod cyfnodau diwethaf yr Ymchwiliad. Felly, dylid cynyddu’r 

llifoedd yn y tabl 3.4% (1.7% y flwyddyn) i gael y flwyddyn agor 
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ddisgwyliedig newydd. 
 

Tabl 3a: Llifoedd Presennol y Draffordd - cyd yn 2022 (ffi gurau wedi ’u  

talgrynnu) 
 

Cyffyrdd 29-28 28-27 27-26 26-25A 25A-25 25-24 24-23A 

Gwneud y lleiaf 118,000 111,000 111,300 76,200 98,300 107,000 89,100 

Gwneud y lleiaf * 118,200 111,200 112,900 76,300 98,500 106,900 89,200 

 

Gwneud y lleiaf ** 119,200 112,700 114,800 78,600 101,600 110,600 97,200 

 
[Trwy ddiddymu’r tollau, dyma’r llwyth traffig a fyddai’n cael ei brofi ar yr M4 bresennol yn 2022] 

 
 

 

 

Gyda’r M4 newydd*** 67,000 68,000 71,300 45,100 33,200 58,500 39,500 

 
[Trwy agor y cynllun, dyma’r llwyth traffig ar yr M4 bresennol yn 2022, sef tua 50% yn is nag ar hyn o 
bryd, yn gyffredinol]. 

 
 
 

 

 

 
Nodyn. Yn Nhabl 3a uchod: 

 

• mae’r ffigurau gwneud y lleiaf yn ymwneud â’r sefyllfa ym mis Hydref 2017, gyda thollau 
llawn ar Bontydd Hafren 

 
• mae’r ffigurau gwneud y lleiaf* yn ymwneud â’r sefyllfa a fyddai wedi codi pe byddai’r tollau 

wedi cael eu haneru, fel y crybwyllwyd mewn rhan gynharach o’r Ymchwiliad 

 
• mae’r ffigurau gwneud y lleiaf** yn ymwneud â’r sefyllfa ar ddiwedd yr Ymchwiliad a 

ddisgwylir ar ô l diddy mu’r to llau y n 2 018 (ID/170) 
 

• mae’r ffigurau’r M4 newydd *** yn dangos y traffig gweddillol ar y draffordd bresennol ar ôl 
i’r cynllun agor ac ar ôl diddymu’r tollau (ID/170), ac 

 
• mae’r holl ffigurau uchod yn tybio y caiff ffordd ymadael tua’r dwyrain ym Magwyr ei 

hymgorffori, ond nid ffordd ymuno tua’r gorllewin (CD2.4.5 ac yn ddiweddarach CD2.5.2, 
PIQ019). 

 
 

 

 

 Tabl 3b: Traff ig 20 2 2 ar y draffordd bre sennol heb adeiladu’r cynllun o  

 gymharu ag ystodau’r llifoedd dylun io da mcaniaetho l mwyaf a rgymelled ig   

(dangosydd capasiti) o Nodyn Cyngor TA46/97 – yn cynnw ys did dymu’r   
tollau ar Bontydd Hafren 

 

Cyffyrdd 29-28 28-27 27-26 26-25A 25A-25 25-24 24-23A 

Ystod TA46/97 67,000 67,000 67,000 41,000 41,500 67,000 67,000 

Rhagamcaniad 
gwneud y lleiaf** 

119,200 112,700 114,800 78,600 101,600 110,600 97,200 

 

Mae cymharu llifoedd galw rhagamcaniad gwneud y lleiaf ar gyfer 2022** ag ystodau argymelledig 
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llifoedd dylunio’r flwyddyn agoriadol yn rhoi syniad o’r gorlwytho sylweddol ar y draffordd bresennol pa 

na fyddai unrhyw gynllun lliniaru yn cael ei adeiladu, o gymharu â pharamedrau dylunio traffyrdd 
modern (PIQ019, paragraff 2.6, DAA 6 adran 3). 

 
Pe byddai oedi o ran agor y cynllun o 2022 i 2024, byddai cynnydd o 3.4% mewn llifoedd yn ystod y 

flwyddyn agoriadol a phob blwyddyn yn y dyfodol o gymharu â’r ffigurau a ddiffinnir yn y tablau hyn, 

gan gynyddu’r gorlwytho damcaniaethol ar y draffordd bresennol (WG1.2.8). 

 

Tabl 4:       Llifoedd y Draffordd Newydd Arfaethedig mewn cyd (ffigurau 

 wedi’u ta lgr ynnu) yn 2022  
 

Mae  Tabl  4  yn  dangos  y  llwyth  traffig  yn  ystod  y  flwyddyn  agoriadol 

arfaethedig ar dair rhan o’r draffordd arfaethedig. 
 

Cyffordd 29 – Ffordd Fynediad y Dociau Ffordd Fynediad y Dociau - Glan Llyn Glan Llyn - C23A 
 

57,100 61,300 63,100 

 
Mae TA 46/97 yn nodi na ddylai’r ystod llif mwyaf fod yn fwy na 67,000 cyd yn ystod y flwyddyn 

agoriadol, felly byddai pob rhagfynegiad yn gyfforddus o fewn yr ystod llif argymelledig (PIQ 019, 
ID/170). 

 
Pe byddai oedi o ran agor y cynllun o 2022 i 2024, byddai cynnydd o 3.4% mewn llifoedd yn ystod y 
flwyddyn agoriadol a phob blwyddyn yn y dyfodol o gymharu â’r ffigurau a ddiffinnir yn y tablau hyn. 

Byddai llifoedd y flwyddyn agoriadol islaw’r ystod llif mwyaf ar gyfer y flwyddyn agoriadol ac yn 
dderbyniol o hyd (WG1.2.8). 

 

Tabl 5: Traffig Rhagamcanol y Dyfodol yn 2037 (y flwyddyn ddylunio a 

fabwysiadwyd yn wreiddiol) 
 

Mae Tabl 5 yn dangos y llifoedd traffig dwyffordd rhagamcanol ar yr M4 

bresennol gyda’r cynllun ar waith a hebddo, gan dybio ffactorau twf 
cenedlaethol canolog (CD2.4.13, WG1.2.7, WG1.5.6). 

 

Traffordd Bresennol – AADT dwy ff ordd cyd (w edi ’i dal grynnu) yn 2037  
 

Cyffyrdd 29-28 28-27 27-26 26-25A 25A-25 25-24 24-23A 

 
Gwneud y lleiaf 

 
136,400 

 
128,500 

 
130,700 

 
90,400 

 
117,000 

 
127,300 

 
111,700 

Ystod TA46/97 67,000 67,000 67,000 41,000 41,500 67,000 67,000 
 

Gyda’r M4 newydd 78,000 84,100 88,700 59,500 45,700 74,600 50,300 
 

Gydag oedi o oddeutu dwy flynedd o ran agor y cynllun, byddai’r flwyddyn ddylunio yn llithro i 2039. 
Dan yr amgylchiadau hyn, byddai’r llifoedd traffig rhagamcanol ar gyfer y flwyddyn honno’n cynyddu 

oddeutu 3.4% o gymharu â’r sefyllfa yn 2037 (WG1.2.8). 

 

Tabl 6:   Traffordd Arfaethedig – AADT dwyffordd cyd (w edi ’i dal grynnu) yn 2037  
 

Cyffordd 29 – Ffordd Fynediad y Dociau Ffordd Fynediad y Dociau - Glan Llyn Glan Llyn - C23A 
 

Ar ôl diddymu’r tollau 69,900 75,800 79,600 

 
Gydag oedi o oddeutu dwy flynedd o ran agor y cynllun, byddai’r flwyddyn ddylunio yn llithro i 2039. 

Dan yr amgylchiadau hyn, byddai’r llifoedd traffig rhagamcanol ar gyfer y flwyddyn honno’n cynyddu 
oddeutu 3.4% o gymharu â’r sefyllfa yn 2037. 

 
Sylwer: mae ystodau’r llifoedd sydd wedi’u dyfynnu yn TA46/97 ar gyfer y flwyddyn agoriadol. Ar 
gyfer y cefnffyrdd amlbwrpas 2-lôn deuol a fyddai’n cludo Ffordd Gyswllt y Dociau a Ffordd Gyswllt 

Glan Llyn, mae TA46/97 yn nodi llif mwyaf o 39,000 cyd yn ystod y flwyddyn agoriadol.  Y llifoedd 
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rhagamcanol ar gyfer y ddwy ffordd gyswllt hyn fyddai tua 23,500 a 10,000 cyd yn 2022 – sydd ymhell 

o fewn yr ystod dderbyniol. 

 

4.80 Mae’r tablau uchod yn dangos difrifoldeb y baich ychwanegol ar y ffordd 

is-safonol bresennol erbyn y flwyddyn ddylunio pe na fyddai’r cynllun yn 

cael ei roi ar waith. 
 

4.81 Yn gyffredinol, dylai traffordd fodern 3-lôn ddeuol wedi’i hadeiladu’n unol 

â’r safonau allu cludo tua 110,000 cyd (gan ddibynnu ar gyfran y cerbydau 

nwyddau trwm, graddiannau, trawstoriad ac ati) heb dorri’r llif rhwydd yn 
aml. Byddai’r cynllun, ar ôl ei adeiladu: 

 

• yn haneru’r traffig sy’n defnyddio’r M4 bresennol, mewn gwirionedd, 
gan ddarparu capasiti sylweddol dros ben ar gyfer twf yn y dyfodol, 
ac 

 

• yn darparu traffordd fodern sy’n rhedeg yn gyffredinol gyflin â’r M4 
bresennol, a fyddai â chapasiti sylweddol wrth gefn i ymdrin â 

llifoedd yn foddhaol ymhell i’r dyfodol y tu hwnt i’r flwyddyn 
ddylunio (PIQ143). 

 

4.82 Mewn cyferbyniad â’r sefyllfa bresennol sy’n gwaethygu, byddai’r cynllun 

yn darparu dibynadwyedd a chydnerthedd hirhoedlog i’r rhwydwaith ffyrdd 
strategol yng Nghasnewydd, capasiti wrth gefn y tu hwnt i 2039 ar y 

ffyrdd newydd a phresennol, cynaliadwyedd strategol yn y dyfodol ac, o 

ran lleihau traffig trefol yn y ddinas, yn darparu manteision lleol 

uniongyrchol a chynaliadwyedd hirdymor hefyd (WG1.2.1, WG1.2.7). 
 

4.83 Byddai diddymu’r tollau ar Bontydd Hafren, sydd ar ddod, yn cynyddu’r 

traffig presennol (2018) ar yr M4 yng Nghasnewydd ac yn lleihau 
cyflymderau rhwng C23 a C29 ymhellach yn ystod y rhan fwyaf o’r 

diwrnod. Fodd bynnag, byddai gan y cynllun arfaethedig y capasiti wrth 

gefn sydd ei angen i ymdopi â’r llifoedd ychwanegol hynny a fyddai’n 
deillio o gael gwared â’r tollau ar yr M4, heb unrhyw oedi yn ystod oriau 

brig ac allfrig (PIQ 018, PIQ143). 
 

4.84 Byddai traffig trwodd a fyddai’n defnyddio’r rhan newydd o’r draffordd 

rhwng Magwyr a Chas-bach yn profi arbedion sylweddol o ran amseroedd 

teithio oherwydd cyfuniad o bellter llai, a llai o dagfeydd. Yn y flwyddyn 
ddylunio, byddai’r arbedion amser o gymharu â’r sefyllfa ‘gwneud y lleiaf’ i 

gyfeiriad y dwyrain tua 9.5 munud yn ystod oriau brig y bore, 4.5 munud 

yn ystod y cyfnod rhwng oriau brig, a 6 munud yn ystod oriau brig y 

prynhawn. I’r gorllewin, byddai’r arbedion amser tuag 8 munud yn ystod 
oriau brig y bore, 3 munud yn ystod y cyfnod rhwng oriau brig, a 7 munud 

yn ystod oriau brig y prynhawn (WG1.2.7). 
 

4.85 Ar hyn o bryd, mae’r M4 yng Nghasnewydd yn cael ei “bwydo” gan draffig 

o’r M48 a’r M4 yn gweithio’n gyfunol i’r dwyrain o C23, a’r M4 and A48M 

yn gweithio’n gyfunol i’r gorllewin o C29. Y tu allan i ardal Casnewydd, 
mae’r system draffyrdd hon yn gweithio’n dda gyda chapasiti 

damcaniaethol wrth gefn o gymharu â’r galw presennol. Trwy roi’r cynllun 

ar waith, byddai’r rhwydwaith y naill ochr a’r llall i Gasnewydd yn cadw 
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capasiti wrth gefn: 
 

• i’r dwyrain o C23, lle y byddai’r galw yn 2032 o oddeutu 118,800cyd 
yn cael ei fodloni gan capasiti’r rhwydwaith o’r ddwy draffordd, sef 

oddeutu 172,200cyd, ac 
 

• i’r gorllewin o C29, lle y byddai’r galw yn 2032 o oddeutu 

148,000cyd yn cael ei fodloni gan gapasiti’r prif rwydwaith, sef 

oddeutu 207,000cyd. 
 

4.86 Mae’r ffigurau hyn yn dangos, er y byddai’r cynllun yn cynyddu traffig ar 

hyd coridor yr M4 o ychydig, ni fyddai’n achosi tagfeydd i’r dwyrain na’r 
gorllewin (PIQ/143). 

 

Cyfiawnhad y cynllun o ran damweiniau a digwyddiadau 
 

4.87 Ers cyflwyno arwyddion cyfyngiad cyflymder amrywiol ar y rhan o’r M4 yng 

Nghasnewydd yng Ngorffennaf 2011, hyd at 2016 bu 3 marwolaeth, 12 o 

ddamweiniau difrifol a 138 o fân ddamweiniau rhwng C23 a C29. Mae 

cyfradd y damweiniau angheuol a difrifol ychydig yn llai na’r cyfartaledd 

cenedlaethol, ond mae cyfradd y mân ddamweiniau ychydig yn uwch. Ar y 
cyfan, heddiw, mae cyfradd gyffredinol y damweiniau ag anafiadau 

personol ar yr M4 rhwng C23 a C29 yn adlewyrchu’r cyfartaledd 

cenedlaethol ar gyfer traffyrdd ym Mhrydain Fawr. Mae ychydig yn is na’r 
cyfartaledd ar rai adrannau ac ychydig yn uwch ar adrannau eraill. Fodd 

bynnag, mae cyfradd y damweiniau yn ystod yr oriau brig tua dwbl y 

gyfradd yn y cyfnod rhwng yr oriau brig, sy’n awgrymu y byddai 

damweiniau ar y rhan is-safonol hon o’r draffordd yn cynyddu wrth i 
ddwysedd y llif traffig gynyddu. Mae hefyd yn werth nodi bod cyfradd y 

damweiniau crybwylledig yn amgylchedd trefol Casnewydd yn gymharol 

uchel o gymharu â’r DU, sef ffaith sydd efallai’n adlewyrchu pa mor aml 
mae traffig sy’n cael ei orfodi i ddargyfeirio o’r draffordd yn mynd yn faich 

ar y rhwydwaith trefol hwnnw. Nid yw cyfraddau’r damweiniau’n cynnwys 

damweiniau nad ydynt yn arwain at anafiadau personol, sy’n fynych ar hyd 
y rhan hon o’r draffordd (WG 1.2.1, PIQ 87). 

 

4.88 Gyda thwf disgwyliedig y traffig i’r flwyddyn ddylunio, byddai dwysedd y 

traffig presennol yn ystod oriau brig yn lledaenu, gan hwyhau amodau 
oriau brig trwy lawer o’r cyfnod rhwng yr oriau brig yn ystod y dydd. Pe 

byddai hynny’n digwydd, gallai cyfraddau’r damweiniau gynyddu’n 

sylweddol i adlewyrchu dwysâd y damweiniau yn ystod oriau brig a fyddai, 
yn ei dro, yn golygu y byddai gan yr M4 ger Casnewydd gyfradd 

ddamweiniau sylweddol uwch na’r cyfartaledd ar gyfer Prydain Fawr. 

Byddai cael gwared â’r tollau o bontydd Hafren yn cynyddu pwysau traffig, 

a allai gynyddu nifer y damweiniau. 
 

4.89 Heb gyfrif am “draffig di-doll”, mae’r model traffig yn dangos y byddai 300 
o ddamweiniau yn cael eu harbed dros 60 mlynedd. Byddai’r draffordd 

arfaethedig yn cael ei hadeiladu’n unol â safonau diogelwch modern, ond 

hebddi byddai’r draffordd ddifrifol is-safonol bresennol, yn cludo llawer 
mwy o draffig, yn agored i nifer anghymesur yn fwy o ddamweiniau na’r 
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nifer a ragfynegwyd yn ddamcaniaethol gan y model (WG1.2.1). 
 

4.90 Heblaw damweiniau sy’n cael eu cofnodi’n systematig gan yr heddlu, ceir 
tystiolaeth glir bod yr M4 yn cael ei llethu gan nifer annormal o uchel o 

ddigwyddiadau anrhagweladwy ac nad ydynt yn cael eu cofnodi, sy’n 

rhwystro neu’n atal trwybwn y draffordd gan achosi oedi, rhwystredigaeth, 
niwed economaidd, llygredd, anghyfleustra, amgyffrediad negyddol i’r 

ardal a dargyfeirio i ffyrdd trefol anaddas. Yn 2015, mae dadansoddiad 

data’n dangos y bu 82 o ddigwyddiadau penodol a arweiniodd at amhariad 
o fwy nag 20 munud ar yr M4, sef un bob 4.5 diwrnod ar gyfartaledd. 

Mae’r duedd annormal o uchel hon wedi parhau ar hyd cyfnod yr 

Ymchwiliad a bydd yn parhau oni bai y caiff mesurau lliniaru eu cyflwyno 

ar y draffordd (WG 1.2.1, ID/015). 
 

Tystiolaeth Mr Ben Sibert (WG 1.5.1, WG1.5.7) 
 

Yr Ateb Arfaethedig – Disgrifiad Bras o’r Cynllun  
 

4.91 Mae ffigurau 2.4-2.6 y DA yn dangos y byddai’r cynllun: 
 

• yn mynd heibio i’r de o Gasnewydd, ar ffurf traffordd tair lôn ddeuol 
fodern o safon uchel 23 cilometr o hyd, rhwng C23 ger Magwyr a 

C29 yng Nghas-bach 
 

• yn cael ei gludo ar hyd traphontydd â ffyrdd dynesu hir  sy’n 
cysylltu â phont uchel dros afon Ebwy, Dociau Casnewydd ac afon 

Wysg 
 

• yn cysylltu â dwy ffordd ddeuol amlbwrpas trwy gyffyrdd rhyngol, 
sef un yn gwasanaethu Dociau Casnewydd ar hyd  Ffordd 

Ddosbarthu Ddeheuol (SDR) yr A48, a’r llall yn ardal Glan 

Llyn/Gwaith Dur Tata ar hyd yr A4810 
 

• yn israddio statws rhannau o’r M4 a’r M48 presennol i gefnffyrdd 
gwledig amlbwrpas 

 

• yn galluogi ail-ffurfweddu C25 a C25A yr M4 bresennol i ailgysylltu’r 

draffordd israddedig â’r rhwydwaith ffyrdd lleol yn fwy effeithlon, 
gan liniaru canol Casnewydd 

 

• yn darparu cysylltiad newydd tua’r dwyrain i’r Ardal 
Gwasanaethau’r Draffordd (MSA) ym Magwyr, ac 

 

• yn darparu cysylltiad gwell rhwng yr M48, yr M4 a’r B4245 ger 
Magwyr (WG1.5.1, CD2.3.6, CD6.2.1, CD6.2.27, CD6.2.34, 

PIQ098). 
 

 D isgr if ia d man wl o’r cyn llun  
 

4.92 Yn y gorllewin, byddai cyfnewidfa bresennol yr M4/M48 yng Nghas-bach yn 

cael ei haddasu i gynnwys traffordd tair lôn ddeuol â chysylltiadau 
rhyddlifo  a  fyddai’n  rhoi  blaenoriaeth  i’r  draffordd  arfaethedig,  wrth 
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ddarparu mynediad i ffordd bresennol yr A48M ac oddi arni. Byddai 

traffordd bresennol yr M4 i’r dwyrain o’r gyfnewidfa yn cael ei 

hailddosbarthu’n gefnffordd amlbwrpas hyd at C23a. Byddai cyfnewidfa 
Cas-bach yn cynnwys pont droed newydd, pontydd ffordd, tanffyrdd, 

cwlfertau pibell a strwythurau cynnal. Byddai tri strwythur presennol yn 

cael eu dymchwel (WG1.5.5, CD2,5,5, CD4.6.8, CD6.2.1, CD6.2.4,). 
 

4.93 Yn uniongyrchol i’r dwyrain o Gas-bach, byddai’r draffordd yn dargyfeirio 

oddi wrth yr M4 bresennol i’r de o Berry Hill Farm, i fynd o dan Church 
Lane a fydd wedi’i hadlinio i’r gogledd o Goedcernyw ac i’r de o Ddyffryn. 

Byddai Percoed Lane yn cael ei phontio ar draws y draffordd newydd, ac 

yna’n croesi’r rheilffordd rhwng de Cymru a Llundain ac yn parhau tua’r 

dwyrain ar arglawdd isel ar draws Gwastadeddau Gwynllŵg. Byddai 
trosbontydd yn cludo Lighthouse Road ac yn darparu mynedfa newydd i 

New Dairy Farm a Llwybr Arfordir Cymru. 
 

4.94 I’r dwyrain, byddai’r draffordd yn pontio afon Ebwy, ar draphont ymgodol, 

ac yn mynd heibio i’r de o safle tirlenwi Docks Way, cyn troi i’r gogledd- 

ddwyrain tuag at Ddociau Casnewydd. Yno, byddai cyffordd aml-lefel 

newydd y Dociau yn eistedd o dan y draffordd ac yn cysylltu ag SDR yr 
A48 ar hyd ffordd ddeuol 2-lôn ac, ar hyd y ffordd honno, i fynedfa 

bresennol y Dociau. Byddai’r draffordd yn parhau ar hyd strwythur ceblau 

mwyfwy amlwg drwy a thros y Dociau ac afon Wysg, cyn disgyn ar draws 
ardal ddiwydiannol Corporation Road ger y cei ar hyd traphont i’r de o 

Waith Cemegau Solutia ar arglawdd isel. Byddai cell deuffenyl 

polyclorinedig Solutia, a allai fod yn beryglus, yn cael ei phontio trwy 

ddefnyddio strwythur pen croes trawslin arleosol i gludo’r draphont 
ddwyreiniol ar draws y perygl. Ceir manylion am hyn yn PIQ057 (CD2.5.5, 

PIQ/093). 
 

4.95 I’r dwyrain o’r dociau, byddai’n aliniad yn dilyn tro i’r chwith ar draws 

Gwastadeddau Cil-y-coed, gyda phont newydd ar draws ffordd 
ddargyfeiriedig Nash Road i’w galluogi i ffurfio cyffordd newydd â Meadows 

Lane. Ymhellach i’r dwyrain, byddai’r cynllun yn croesi rhan o 

Wastadeddau Cil-y-coed ar arglawdd isel i gyffordd dwy-lefel newydd yng 

Nglan Llyn, lle y byddai ffordd ddeuol yn cysylltu â’r A4810, ac ar hyd y 
ffordd honno i Waith Dur Tata (WG1.11.1, CD2.5.5, CD4.6.8, CD6.2.4). 

 

4.96 O’r gyffordd aml-lefel hon, byddai’r draffordd yn mynd tua’r dwyrain, yn 

gyffredinol gyflin â’r A4810 ac i’r gogledd o is-orsaf drydan fawr Whitson. 

Byddai pontydd newydd yn cael eu darparu ar gyfer y darnau o North Row 
a Bareland Street a fyddai’n cael eu dargyfeirio ac, y tu hwnt i hynny, 

byddai’r draffordd yn cael ei chodi ar arglawdd i groesi’r brif reilffordd o 

dde Cymru i Lundain. Byddai ffordd ymadael tua’r dwyrain yn cysylltu â’r 

B4245 (Magor Road) ac wedi hynny â ffyrdd ddynesu bresennol yr Ardal 
Gwasanaethau’r Draffordd (MSA) ym Magwyr, yn cael ei hadeiladu, a 

byddai’r B4245 yn cael ei phontio dros y draffordd arfaethedig i ffurfio 

cyffordd cylchfan newydd â’r A4810. Gerllaw, byddai depo cynnal a chadw 
presennol Wilrick Road yn cael ei ddymchwel a byddai un newydd yn cael 

ei sefydlu yng Nglan Llyn. 
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4.97 Ger St Brides Road, byddai’r draffordd yn uno â’r M4 bresennol yn 

uniongyrchol i’r dwyrain o C23a. Byddai rhan newydd o ffordd ddeuol yn 

cael ei hadeiladu i’r gogledd o’r M4 bresennol, ac yn gyflin â hi, o Gyffordd 
23a tua’r dwyrain i Gyffordd 23 newydd, a byddai pontydd yn cludo 

Knollbury Lane a Rockfield Lane dros y draffordd. Byddai cyffordd 

gymhleth, a elwir yn “hambyrgyr” yn cael ei darparu i hwyluso cysylltiadau 
rhwng yr M4, yr M48 a ffyrdd lleol (WG1.5.1, CD2.5.5). 

 

Traphont Afon Wysg a Dociau Casnewydd 
 

4.98 Byddai’r strwythur 2.1 cilometr o hyd ac yn croesi ar draws Dociau 

Casnewydd, afonydd Wysg ac Ebwy, a’r ardaloedd diwydiannol o amgylch 

Stephenson Street a Corporation Road. Byddai’n cynnwys traphontydd 

dynesu o’r gorllewin a’r dwyrain, wedi’u cysylltu gan bont geblau ganolog 

752m o hyd, y byddai ganddi brif rychwant o 440m. Byddai’r draphont 
ddynesu o’r gorllewin 512m o hyd ac wedi’i chynnal gan 7  o  bileri. 

Byddai’r draphont ddynesu o’r dwyrain 888m o hyd ac wedi’i chynnal gan 

12 o bileri. Byddai’r bont geblau wedi’i chynnal gan ddau dŵr 146m o 

uchder (WG1.5.1 Ffig. 6, CD2.4.20, CD6.2.24, CD6.2.33 PIQ12, PIQ14, 
PIQ019, PIQ57). 

 

Effaith y cynllun ar Ddociau Casnewydd a mesurau adferol 
 

Tystiolaeth Mr Jonathan Vine, Mr Matthew Jones a Mr Andrew Meaney 
 

4.99 Associated British Ports (ABP) sydd â’r Ymgymeriad Statudol yn Nociau 

Casnewydd, ond mae’n rhentu llawer o’r cyfleusterau ar osod i gwmnïau 

preifat. Mae gan y porthladd cargo ddau ddoc, sef Doc y De sy’n fwy ac 
sydd â mynediad uniongyrchol at Aber Hafren trwy giatiau dan glo, a Doc 

y Gogledd sy’n llai ac sydd â mynediad at y môr drwy Ddoc y De. Mae 

dociau’r gogledd a’r de wedi’u cysylltu gan sianel maen cadwedig 19.5m o 
led a adwaenir fel Junction Cut (WG1.1.8, WG1.1.9, WG1.22.5, WG1.22.6, 

ID239, PIQ129). 
 

4.100 Mae’r warysau anferth a’r ardaloedd agored yn hwyluso busnesau 
sylweddol ar hyd glannau’r ceiau. Maent yn y lleoliad gorau posibl i 

dderbyn neu anfon llwythi ac yn cael eu gwasanaethu gan reilffyrdd, 

ffyrdd, craeniau symudol neu sefydlog a diogelwch tynn dan oruchwyliaeth 
Awdurdod Diogelwch y Porthladd. Caiff llongau eu rheoli gan Gomisiynwyr 

Porthladd Casnewydd, yn gweithio ar y cyd ag ABP. Ar ôl trafodaethau 

cydweithredol, mae’r tri awdurdod yn fodlon â’r pecyn o gynigion a 

ddatblygwyd gan LlC i wrthbwyso’r effaith y byddai adeiladu’r cynllun yn ei 
chael ar fusnes y porthladd fel arall (WG1.4.1 WG1.1.8, WG1.1.9, ID/172, 

PIQ32). 
 

4.101 Byddai adeiladu traphont yr M4 drwy’r dociau yn golygu y byddai angen 

dymchwel adeiladau a chyfleusterau sefydledig, ac yn ei gwneud yn 

ofynnol i adleoli nifer ohonynt mor gyfleus ag y bo’n ymarferol. Mae 

cytundebau cydweithredol manwl ag ABP a mwyafrif y perchenogion a’r 
tenantiaid wedi llunio cynlluniau adleoli dros dro neu barhaol a 

chyfleusterau newydd. Mae hyn yn cynnwys 303m o lan cei newydd yn 
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Noc y De ac adnewyddu 250m o’r cei presennol yn y doc hwnnw, y mae’r 

cyfiawnhad a manylion am y cynlluniau hyn i’w gweld yn WG1.1.8 a 

WG1.22.5, ynghyd ag arferion gweithio a rheoli derbyniol a chytûn 
(PIQ12). 

 

4.102 Er mwyn lleihau’r risg y byddai’r draphont yn cael ei tharo gan longau 
mawr i lefelau derbyniol, a chael gwared â’r niwed i fusnes y dociau a 

fyddai’n digwydd fel arall, byddai angen sicrhau: 
 

• y caiff glan y cei sy’n gyfagos at Junction Cut (sy’n cysylltu’r ddau 

ddoc) ei ymestyn 50m i’r de oddi wrth ochr y draphont 
 

• y caiff estyniad y lan cei honno ei ôl-lenwi a’i gywasgu 
 

• y caiff y fynedfa i Junction Cut ei lleihau i 13.5m ger y ffender 

ddynesu (i atal llongau mawr rhag ceisio mynd i Ddoc y Gogledd – 
ID239) 

 

• y caiff math o “weiren faglu rithwir” ei sefydlu ar glo’r doc er mwyn 
rhoi gwybod i’r Awdurdod am unrhyw longau a allai fod yn rhy 

uchel, er mwyn eu monitro 
 

• y darperir pont siglen symudol ar draws Junction Cut i ddigolledu 
rhwystro symudiad presennol craeniau symudol y porthladd, offer 

arall y porthladd a cherbydau nwyddau trwm 
 

• y caiff y gwaith o baratoi 3 llain o dir a darparu adeiladau i hwyluso 

adleoliad cyfleusterau’r porthladd a thenantiaid ABP y byddai’r 
cynllun, neu’r cyfyngiad ar longau sy’n gallu mynd i Ddoc y Gogledd, 

yn effeithio arnynt dros dro neu’n barhaol, gan gynnwys paratoi’r 
safle, adeiladau newydd, lloriau caled a seilwaith yn cael ei symud 

ymlaen cyn dechrau adeiladu’r draphont 
 

• bod sefydlu ardal a lleoliad addas ar gyfer safle adleoledig Origin UK 

Operations Ltd, a fyddai’n mynnu caniatâd sylweddau peryglus gan 
yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, a chaniatâd cynllunio 

gan Gyngor Dinas Casnewydd, yn mynd rhagddo (WG1.11.5) 
 

• y caiff y potensial i sefydlu safleoedd addas ar gyfer A1 Skips mewn 
lleoliad sy’n addas i’w alluogi i sicrhau trwydded amgylcheddol 

newydd o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 
2016, gan CNC ei symud ymlaen, a 

 

• bod storio peiriannau a deunyddiau o dan y bont yn destun 

rheolaeth o ran y math o ddeunydd, y caiff uchderau pentyrru eu 
cyfyngu i 5m ac y rhoddwyd diogelwch rhag tân ar hytrawstiau’r 

bont dur uwchben. 
 

4.103 Byddai angen sawl math o ganiatâd. Bwriedir dibynnu ar y pwerau a 

roddir i ABP (y byddai angen i ABP eu harfer) o dan Adran 24 Alexandra 

(Newport) Docks Act 1865, Adran 5 Alexandra (Newport and South Wales) 
Docks and Railways Act 1882 ac Adran 5 Alexandra (Newport and South 
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Wales) Docks and Railways Act 1904, ynghyd â’r hawliau yn Rhan 2 Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1995 ar gyfer mwyafrif y gwaith. 
 

4.104 Efallai y bydd angen caniatâd yr Ysgrifennydd Gwladol (a fydd yn cael ei 

ddatganoli i Weinidogion Cymru yn 2018) i arfer rhai o bwerau Deddf 
Breifat ABP. Mae hyn oherwydd: 

 

(a) naill ai mae’r pwerau y byddai ABP yn dibynnu arnynt yn destun 

darpariaethau Harbour Docks and Piers Clauses Act 1847, Adran 12, y 

mae angen caniatâd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth mewn 

perthynas â rhywfaint o’r gwaith hwnnw, neu 
 

(b) mae gan bwerau’r Ddeddf Breifat y dibynnir arnynt eu gofynion eu 

hunain ar gyfer caniatâd yr Ysgrifennydd Gwladol. Yn hyn o beth, caiff 
swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol eu datganoli i Weinidogion Cymru, 

yn unol â Deddf Cymru 2017. 
 

4.105 Mewn cysylltiad â chaniatâd o dan y Deddfau Preifat amrywiol neu Ddeddf 

1847, byddai angen i ABP ddibynnu ar Ran 11 y Gorchymyn Datblygu 

Cyffredinol a Ganiateir, sy’n ei gwneud yn ofynnol iddo gael 
cymeradwyaeth ymlaen llaw gan Gyngor Dinas Casnewydd ar gyfer 

cynlluniau manwl a manylebau. Byddai angen i’r Asesiadau o’r Effaith 

Amgylcheddol priodol gyd-fynd ag unrhyw gyflwyniad tebyg.  Mae’r seiliau 

y gallai Cyngor Dinas Casnewydd, fel yr awdurdod cynllunio lleol, eu 
defnyddio i wrthwynebu’r datblygiad arfaethedig yn y dociau  yn 

gyfyngedig, oherwydd y byddai’r gwaith yn cydymffurfio â pholisi. Mae 

Polisi EM2 CDLl Casnewydd yn gwarchod Dociau Casnewydd i gyd, gan 
gynnwys y tir sydd i’w ddefnyddio i adleoli ABP a’i denantiaid. Dywed y 

polisi y bydd y Cyngor yn cefnogi unrhyw ddatblygiad lle y gellir dangos ei 

fod yn gyflenwol i weithrediad y porthladd ac nad yw’n ei lesteirio. O 

ystyried y ffaith y bwriedir yn benodol i’r gwaith hwn sicrhau y gall ABP, ei 
denantiaid a Dociau Casnewydd barhau i weithredu’n effeithlon, byddai 

cynlluniau adleoli ABP a’i denantiaid yn cydsynio â pholisi EM2 y CDLl, 

mewn egwyddor. 
 

4.106 Byddai asesiad o’r perygl o lifogydd yn cael ei baratoi i gyd-fynd â’r cais 

am ganiatâd ymlaen llaw. Byddai hwn yn disgrifio’r perygl a’r mesurau 
lliniaru arfaethedig i fynd i’r afael ag ef, yn unol â’r ddeddfwriaeth a’r 

arweiniad perthnasol. O gofio bod polisi EM2 CDLl Casnewydd yn 

gwarchod y tir dan sylw ar gyfer datblygu cyflogaeth, bod Uwchgynllun 

ABP ar gyfer y dyfodol yn cynnig y tir hwn ar gyfer datblygu, ac o ystyried 
natur y datblygiadau cyfagos presennol, disgwylir y gellid datblygu’r tir 

sydd ei angen ar gyfer y cynigion i adleoli ABP a’i denantiaid mewn modd a 

fyddai’n bodloni amcanion TAN15 (CD17.2.2). 
 

4.107 ABP fyddai’n gyfrifol am gyflwyno’r ceisiadau ar gyfer caniatâd yr 

Ysgrifennydd Gwladol a’r cais am ganiatâd ymlaen llawn o dan Ran 11 y 
Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir, ac mae LlC wedi ymrwymo i 

gydweithio ag ef i symud y cyflwyniad angenrheidiol ymlaen. Bwriedir i’r 

gwaith arfaethedig fynd i’r afael â’r effaith ar Ddociau Casnewydd a sicrhau 
y gallant barhau i weithredu mewn modd effeithlon ac economaidd.  Gan 
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mai polisi Llywodraeth y DU a LlC yw annog datblygu porthladdoedd 

cynaliadwy ac ehangu cyfleusterau porthladdoedd, nid yw’r gwaith 

arfaethedig yn arwain at unrhyw wrthdaro amlwg â pholisïau. Felly, nid 
oes unrhyw reswm i ddod i’r casgliad na fyddai’r caniatâd angenrheidiol yn 

cael ei roi. 
 

4.108 Byddai angen trwyddedau morol amrywiol o dan ddarpariaethau Adran 65 

Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 mewn perthynas â’r gwaith, a 
byddai’r rhain yn cael eu ceisio gan CNC. Byddai angen cyflwyno 

Datganiad Amgylcheddol i ategu’r cais am drwydded forol, fel yr amlinellir 

yn Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007. 
 

4.109 Ar gyfer y gwaith hwyluso helaeth o fewn Dociau Casnewydd, y ceir 

manylion amdanynt yn ID/172, bwriedir dibynnu ar y pwerau a roddir i 
ABP (y byddai angen i ABP eu harfer) o dan Adran 24 Alexandra (Newport) 

Docks Act 1865 ac Adran 5 Alexandra (Newport and South Wales) Docks. 

Byddai’r gwaith hwyluso sylweddol arfaethedig ar gyfer Dociau Casnewydd 
yn mynnu caniatâd cynllunio gan Gyngor Dinas Casnewydd a 

chymeradwyaeth o dan Ddeddf Rheilffyrdd 1882 ac Adran 5 Alexandra 

(Newport and South Wales) Docks and Railways Act 1904, ynghyd â’r 

hawliau yn Rhan 11 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu 
Cyffredinol a Ganiateir) 1995 ar gyfer y rhan fwyaf o’r gwaith. Efallai y 

bydd angen caniatâd yr Ysgrifennydd Gwladol i arfer rhai o bwerau Deddf 

Breifat ABP, ond byddai’r swyddogaethau hynny’n cael eu datganoli i 
Weinidogion Cymru, yn unol â Deddf Cymru 2017. 

 

4.110 Mewn cysylltiad â chaniatâd o dan y Deddfau Preifat amrywiol, byddai ABP 

yn dibynnu’n bennaf ar Ran 11 y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a 
Ganiateir, sy’n ei gwneud yn ofynnol iddo gael cymeradwyaeth ymlaen 

llaw gan Gyngor Dinas Casnewydd ar gyfer cynlluniau manwl a manylebau. 

Dywed y Gorchymyn Datblygu na ellir gwrthod rhoi cymeradwyaeth 

ymlaen llaw heblaw ar y sail y dylai’r datblygiad gael ei gyflawni rywle arall 
ar y tir, neu fod dyluniad a golwg allanol yr adeiladau yn niweidio 

amwynder y gymdogaeth ac y gellir eu haddasu’n rhesymol er mwyn 

osgoi’r niwed hwnnw. Mae swyddogion cynllunio’r Cyngor Dinas wedi 
cadarnhau bod y cynigion i ddatblygu ceiau newydd ac adnewyddedig, 

darparu pont siglen ac adleoli adeiladu yn gyfystyr â  datblygiad  sy’n 

mynnu asesiad o’r effaith amgylcheddol (AEA). Byddai’r gofyniad ar gyfer 
AEA o dan Reoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007, 

lle caiff caniatâd ei geisio o dan yr amrywiol Ddeddfau Preifat neu Docks 

and Piers Clauses Act 1847), yn sicrhau y byddai’r wybodaeth 

amgylcheddol angenrheidiol ar gael i gyd-fynd ag unrhyw gais am 
gymeradwyaeth ymlaen llaw. 

 

4.111 Byddai’r gwaith yn cydsynio â pholisi EM2 CDLl Casnewydd, sef polisi sy’n 
datgan y bydd y Cyngor yn cefnogi unrhyw ddatblygiad lle y gellir dangos 

ei fod yn gyflenwol i weithrediad y porthladd ac nad yw’n ei lesteirio. O 

ystyried y ffaith y bwriedir yn benodol i’r gwaith hwn sicrhau y gall ABP, ei 

denantiaid a Dociau Casnewydd barhau i weithredu’n effeithlon, byddai’r 
cynllunio’n cydsynio â pholisi EM2 y CDLl, mewn egwyddor. 
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4.112 Byddai asesiad o’r perygl o lifogydd yn cael ei baratoi i gyd-fynd â’r cais 

am gymeradwyaeth ymlaen llaw, a disgwylir y gellid datblygu’r tir mewn 

modd a fyddai’n bodloni amcanion TAN15. 
 

4.113 Byddai LlC yn parhau i gydweithio ag ABP, ac nid oes unrhyw reswm i 

dybio y byddai unrhyw rwystr yn codi rhag symud y cynllun yn ei flaen. 
 

4.114 Byddai angen trwyddedau morol amrywiol o dan ddarpariaethau Adran 65 
Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 mewn perthynas â’r gwaith, a 

byddai’r rhain yn cael eu ceisio gan CNC. Byddai angen cyflwyno 

Datganiad Amgylcheddol i ategu’r cais am drwydded forol, fel yr amlinellir 

yn Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007. 
Byddai angen i ABP geisio barn CNC a byddai angen mynd i’r afael â 

pharagraff 76 Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau. 
 

4.115 Wrth ddatblygu’r cynigion ar gyfer Dociau Casnewydd, mae LlC wedi 

gweithredu’n unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy Deddf 2015 trwy 

feddwl yn hirdymor, gweithio’n gydweithredol a defnyddio dull integredig i 
ddatblygu rhwydweithiau trafnidiaeth. Byddai’r cynigion i fynd i’r afael ag 

effaith y cynllun ar Ddociau Casnewydd yn annog symud llwythi’n 

gynaliadwy ar y môr, a byddant yn cyfrannu at sawl amcan llesiant 
cenedlaethol, sef amcanion 1-3, 11 ac 12. Yn ei dro, byddai hyn yn 

cyfrannu at y nodau Cymru lewyrchus a Chymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd- 

eang, a amlinellir yn Neddf 2015. 
 

Pontydd rheilffordd 
 

4.116 Byddai’r draffordd arfaethedig yn croesi rheilffyrdd mewn tri lleoliad, lle y 

darperir pontydd newydd, gan ystyried ar ddwy ohonynt y gofynion ar 

gyfer trydanu arfaethedig prif reilffordd de Cymru ac, ar y drydedd 
ohonynt, manyleb cliriad Network Rail ar gyfer rheilffordd Dwyrain 

Brynbuga (CD6.2.24 - CD6.2.26). 
 

Defnyddwyr nad ydynt yn fodurwyr (NMU) 
 

4.117 Byddai’r cynllun yn creu nifer o hawliau tramwy newydd ac yn dargyfeirio 

llawer o rai eraill, gan gynnwys Llwybr Arfordir Cymru a’r Rhwydwaith 

Beicio Cenedlaethol, er mwyn sicrhau cysylltedd yn ystod y gwaith 

adeiladu ac ar ei ôl. Ceir manylion llawn yn Nhabl 7 WAG1.10.1. Roedd y 
cynigion ar gyfer hyd oes y cynllun yn destun ymgynghoriad eang a 

chydweithio ag awdurdodau lleol, rhanddeiliaid, cyrff defnydd tir, 

cymunedol a hamdden, yr ystyriwyd eu safbwyntiau, a chynhaliwyd 
adroddiadau archwilio NMU wrth i’r cynnig ddatblygu (CD2.5.4, WG1.10.1- 

diwygiedig, adran 3). 
 

 Croesi Gwastadeddau Gwynllŵ g a Chil-y-coed a’r rhwydwaith o ffosydd  

draenio 
 

4.118 Byddai’r draffordd yn croesi nifer o ffosydd draenio a ffosydd fferm 

presennol. Byddai rhai ohonynt yn cael eu diddymu ond, yn gyffredinol, 

lle y byddai ffosydd draenio yn mynd ar draws llinell y draffordd, byddai’r 

cwrs dŵr yn cael ei sianelu a datblygwyd technegau peirianneg penodol i 
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leihau’r amhariad ar strwythur y ffosydd draenio, eu cloddiau a’u 

llystyfiant. Mae’r driniaeth ragofalol honno’n parchu statws y rhwydwaith 

fel SoDdGA. Byddai dŵr y ffosydd draenio y naill ochr a’r llall i goridor y 
ffordd yn cael ei ddal yn ôl wrth adeiladu’r cwlfertau, nes ailsefydlu 

cysylltedd â’r rhwydwaith yn ddiweddarach. Ni fyddai unrhyw amhariad ar 

ffosydd draenio y tu allan i olin y ffordd arfaethedig. Mae’r dechneg 
peirianneg i ymdrin â chroesi’r ffosydd draenio, rheoli dŵr wyneb, gwaith 

cynnal a chadw parhaus a lleihau’r effaith wedi’i nodi a’i hegluro, ac wedi’i 

chymeradwyo gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Byddai’r gwaith yn cael 
ei oruchwylio gan Glerc Gwaith ymroddedig a phrofiadol, ac yn destun 

system wirio ar y safle (ID/010, ID/039, ID039a, ID39 a PIQ95). 
 

Manylion Peirianneg Priffyrdd 
 

4.119 Dyluniwyd y cynllun cyfan yn unol â’r Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd 

(DMRB) i fodloni safonau priffyrdd cyfredol, gyda llaciadau a gwyriadau 

priodol oddi wrth y safonau, er mwyn galluogi’r llwybr i gyd-fynd â’r 

amgylchedd presennol, topograffeg, rhwydwaith ffyrdd lleol a 

chyfyngiadau eraill, tra bod ganddi’r capasiti cludo priodol. Byddai gan y 
draffordd arfaethedig dair lôn a llain galed i’r ddau gyfeiriad, a chrymedd 

llorweddol a fertigol sy’n briodol ar gyfer cyflymder dylunio o 120 cilometr 

yr awr. Byddai gan rai darnau igam ogam ar gyfnewidfeydd a chyffyrdd 
gyflymder dylunio o 85 cilometr yr awr, ond byddai ganddynt bellter aros 

safonol llawn yn unol â Safon Adrannol TD9/93. Byddai’r draffordd a’r 

cysylltiadau ffordd â hi yn destun cyfyngiad cyflymder gorfodol o 70 mya 
(CD6.1.8, CD6.2.22, CD6.2.23, PIQ19, PIQ153). 

 

4.120 Byddai’r ffyrdd cyswllt o’r cyffyrdd aml-lefel yng Nglan Llyn a’r Dociau yn 
gefnffyrdd amlbwrpas 2-lôn deuol, er mwyn gallu cludo’r galw traffig 

disgwyliedig yn ddigonol a/neu ddarparu dilyniant o ran safon  ffordd 

ddeuol (WG1.5.6, PIQ25). 
 

4.121 Byddai draeniad y cerbytffordd yn cael ei ddarparu trwy gyfuniad o 

bibellau a sianelau glaswellt a choncrit, wedi’u leinio, â graddiant bas yn 

gollwng i gyfres o 12 o lagwnau trin dŵr a gwelyau cyrs. Byddai’r rhain yn 
gwanhau ac yn glanhau dŵr ffo o’r ffordd cyn ei ollwng i gyrsiau dŵr lleol. 

Byddai’r lagwnau’n rheoleiddio rhedlif i gyfraddau dŵr ffo “tir  glas”. 

Byddai dŵr sy’n mynd i’r lagwnau yn cael ei hidlo trwy rwyll o gaergewyll 
cerrig mewn ffordd a fyddai’n gwahanu llygryddion o’r dŵr. Byddai’r 

lagwnau wedi’u dylunio’n hydrolig i ddarparu storfa bwrdd rhydd 

sylweddol, er mwyn sicrhau na fyddai unrhyw orlifo yn ystod stormydd 
(WG1.17.1, WG1.20.1, CD2.1.5, CD2.4.4, ID52, PIQ019). 

 

4.122 Ar draws y Gwastadeddau, byddai arglawdd y draffordd yn draenio i ffos 

droed wedi’i lleol y tu allan i ffens wrth-stoc bren y draffordd. Disgwylir y 
byddai ffensys yn cael eu darparu ar gyfer pob ardal trin dŵr hefyd, er 

mwyn atal neu gyfyngu ar fynediad at y pyllau dŵr a’r lagwnau (PIQ033). 
 

4.123 Mae CNC wedi cymeradwyo’r strategaeth ddraenio. Byddai’n rheoli 

rhwydweithiau’r ffosydd draenio a’r cwlfertau ar ôl y gwaith adeiladu, yn 

amodol ar gytuno ar swm gohiriedig (ID/085). 
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4.124 Byddai tua 1,850m o rwystr sŵn 2m o uchder yn cael ei godi ger Magwyr 

ac, mewn dau ddarn, dros 2,190 metr yn Nyffryn. Byddai rhwystrau solet 

yn y llain ganol a wyneb amsugno dŵr yn gwanhau sŵn ymhellach 
(WG1.6.1). 

 

4.125 Byddai goleuadau ffordd wedi’u cyfyngu i gyffyrdd Glan Llyn a’r Dociau 

(PIQ08, PIQ25, PIQ53). 
 

4.126 Byddai darnau newydd neu ddargyfeiriedig o briffordd ar gyfer cerbydau, 

defnyddwyr nad ydynt yn fodurwyr, hawliau tramwy cyhoeddus a 
mynedfeydd preifat (PMA) yn cael eu darparu i ddisodli neu wella’r rhai y 

byddai’r cynllun yn effeithio arnynt. Byddai angen pontydd newydd neu 

estynedig arnynt. Byddai pum llwybr ceffyl preifat/cyhoeddus newydd ac 

un llwybr troed cyhoeddus newydd yn cael eu creu. Byddai’r cynllun yn 
cynnal cysylltedd ar gyfer y rhan fwyaf o’r ffyrdd ymyl. Yr eithriadau 

fyddai Pound Hill Lane yng Nghas-bach a Green Lane ger Dyffryn, a 

fyddai’n cael eu cau gyda mynediad yn cael ei ddarparu gerllaw 
(WG1.5.1). 

 

 Newid iadau ar faethedig i’r draffordd bresennol  
 

4.127 Byddai draffordd bresennol yr M4 o Fagwyr i Gas-bach yn colli ei 

dosbarthiad a’i statws fel ffordd arbennig (traffordd), ond byddai’n dod yn 
gefnffordd amlbwrpas a reolir gan y Llywodraeth Genedlaethol, ynghyd â’r 

A48M rhwng Cas-bach a Llaneirwg, a byddai cyfyngiadau cyflymder 

cenedlaethol yn gymwys. Byddai mesurau rheoli traffig, fel newidiadau i 
arwyddion traffig a marciau ffordd, yn cael eu gosod ar y traffyrdd 

presennol i adlewyrchu’r newidiadau hyn. Byddai mynediad at draffordd 

bresennol yr M4 (i’r ddau gyfeiriad) yn cael ei (ail)sefydlu ar C25.  O C23A 
i C24, byddai’r draffordd wedi’i chyfyngu i ddwy lôn i’r ddau gyfeiriad, 

ynghyd â’r cerbytffordd tua’r gorllewin rhwng C24 a C25 a’r darn trwy 

C28. Byddai’r ffyrdd ymadael yn wynebu’r dwyrain o C25A yn cael eu cau 

a’u cysylltu â’r rhai yn gyfagos at C25. Byddai’r cyfyngiad cyflymder 
newidiol presennol yn parhau’n weithredol ar hyd yr M4 bresennol rhwng 

C24 a C28, ond byddai cyfyngiad cyflymder uchaf o 60 milltir yr awr yn 

cael ei osod yn Nhwneli Brynglas (CD6.2.6, CD6.2.4, PIQ99). 
 

Archwiliad diogelwch ar y ffyrdd 
 

4.128 Cynhaliwyd Archwiliad Diogelwch ar y Ffyrdd Cam 1 wrth ddylunio’r 

cynllun. Pan fynegwyd beirniadaethau, diwygiwyd y dyluniad gan 
ymatebion priodol neu esboniwyd pam y dylid cadw at y cynigion 

gwreiddiol (CD6.2.8, CD6.2.14, PIQ12). 
 

Tystiolaeth Mr Stephen Bussell 
 

Cost ac achos economaidd y cynllun 
 

4.129 Byddai cost y cynllun, gan gynnwys adeiladu, tir, risgiau, gwaith yn Nociau 

Casnewydd, iawndaliadau a chostau paratoi oddeutu £1,321m ar brisiau 

Chwarter 4 2015, heb gynnwys TAW.   Mae’r gost yn cynnwys ffigur o 

£17.5 miliwn ar gyfer gwaith gwarchod y bont yn y dociau ac £167.5 
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miliwn (sy’n cynnwys £31.2 miliwn ar gyfer risgiau) ar gyfer y gwaith 

hwyluso yn y dociau. Byddai’n cael ei ariannu o gyllideb trafnidiaeth 

cyfalaf LlC, y gyllideb datblygu a benthyciad gan Lywodraeth y DU. Y 
pedair prif elfen o gost y cynllun yw: 

 

• cost y tir ac iawndaliadau 
 

• costau dylunio, paratoi ac adeiladu 
 

• yr addasiad arosodedig ar gyfer risg adnabyddadwy, a’r 
 

• addasiad arosodedig ar gyfer tuedd optimeiddio* (WG1.3.1, 
WG1.3.6). 

 

*Mae hyn yn adlewyrchu’r duedd systematig hanesyddol i amcangyfrif costau ac 

amseroedd cyflawni cynlluniau yn rhy isel ac yn rhy fyr, yn ôl eu trefn, yn ystod 
camau paratoi amrywiol, sydd felly’n arwain at gynnydd cyffredinol yng nghost y 

cynllun yn y pen draw. 
 

4.130 Mae’r contract adeiladu wedi’i seilio ar gymhelliant, a bydd gan gontractwr 

y sector preifat dros £41m o risg os bydd y costau adeiladu yn gor-redeg. 

Cynhwyswyd cyfanswm o oddeutu £120 miliwn ar gyfer risg a thuedd 
optimeiddio. Cynhwyswyd lwfans ar wahân o oddeutu £16 miliwn yn yr 

amcangyfrif cyffredinol er mwyn caniatáu ar gyfer ailddosbarthu ac 

ailffurfweddu Caerleon Road ar C25 yr M4 bresennol. Fel sy’n arfer 
traddodiadol ar gyfer prosiectau cyfalaf y llywodraeth, ni chynhwyswyd 

unrhyw lwfans ar gyfer TAW yn yr amcangyfrif oherwydd, yn nhermau 

gwariant cyffredinol y llywodraeth, byddai TAW yn niwtral o ran cost 
(WG1.3.1 Tabl 1, WG1.3.6, WG1.6.1, PIQ055). 

 

4.131 Mae Adroddiad yr Asesiad Economaidd, sy’n ystyried effeithiau’r traffig a 
fyddai’n deillio o gael gwared â’r tollau ar Bontydd Hafren a’r costau o 

£1,321m, gan gynnwys newidiadau i Ddociau Casnewydd, yn amlinellu 

adenillion buddiol y cynllun, wedi’u hystyried yn erbyn y costau cyfalaf a’r 

costau cynnal a chadw (Cymhareb Cost a Budd - BCR). Ar sail y rhain, 
byddai BCR adeiladu’r cynllun, ynghyd ag adeiladu’r ffordd ymadael tua’r 

dwyrain, oddeutu 1.7:1 pe byddai cyfradd twf traffig canolog yn cael ei 

thybio. Ar ôl i’r Adran Drafnidiaeth gyhoeddi Llyfryn Data diwygiedig 
WebTAG, mae dadansoddiad mynegol gan ddefnyddio gwerthoedd cyfredol 

yr arbedion o ran amser teithio yn dangos y byddai’r BCR gwreiddiol yn 

lleihau 0.14. Mae hynny’n dangos y byddai’r cynllun yn darparu cyfradd 

adennill iach ar gyfer y buddsoddiad o gyllid cyhoeddus - mewn geiriau 
eraill, ar gyfer pob £1 a fuddsoddwyd, byddai’n talu tuag £1.56 i’r genedl 

(CD2.3.7, CD2.4.11, CD2.5.3, WG1.3.1, WG1.3.6). 
 

4.132 Mae’r prif gontract adeiladu wedi’i sefydlu ar sail “poen-ennill” sy’n golygu, 

wedi’i i gost darged gael ei sefydlu (gan gynnwys risg), caiff unrhyw 

gostau uwchben y targed eu rhannu. Po fwyaf yw’r costau uwchben y 
targed, y mwyaf yw’r baich sy’n disgyn ar y contractwr. Yn gyfatebol, ar 

gyfer tanwariant, po fwyaf yw’r tanwariant, y mwyaf yw’r fuddran a fydd 

yn mynd i LlC. Mae’r trefniant hwn yn cymell effeithlonrwydd wrth leihau’r 

risg  i’r  trethdalwr  ac,  oherwydd  bod  y  BCR  wedi  mabwysiadu’r  gost 
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darged, byddai’r tebygolrwydd o gost alldro cyfnewidiol yr un ffordd neu’r 

llall: 
 

• yn bychanu gwerth posibl y BCR yn ddamcaniaethol, o bosibl, ac 
 

• yn lleihau’r risg bosibl i’r trethdalwr (PIQ055, ID184). 
 

4.133 Mae’r M4 bresennol i’r gogledd o Gasnewydd yn destun amhariad sy’n 

gysylltiedig â damweiniau, bob 4.5 diwrnod ar gyfartaledd, sy’n rhwystro 
traffig, gyda mân ddigwyddiadau hyd yn oed yn achosi oedi i’r holl draffig, 

gan gynnwys oedi i fysiau a cherbydau’r gwasanaethau brys. Pan fydd 

damweiniau’n digwydd, nid oes unrhyw lwybrau amgen eang yn bodoli. Er 
bod anfantais economaidd y digwyddiadau hyn yn sylweddol, nid oes 

unrhyw gyfrif o’r niwed economaidd sy’n deillio ohonynt wedi’i asesu na’i 

werthuso. Yn y contract, byddai’r cynllun yn darparu llwybr amgen, yn 
rhydd rhag tagfeydd trefol. Byddai’n lleihau’r tebygolrwydd o 

ddigwyddiadau yn sylweddol, gan gyfrannu at lesiant amgylcheddol a 

chymdeithasol pobl Casnewydd a’r cyffiniau. Pe byddai damwain yn 

digwydd, byddai llwybr dargyfeirio addas ar gael. Felly, byddai’n elwa ar 
fuddion economaidd “heb eu cyfrif” y tu hwnt i’r BCR o 1.56 (ID136, 

ID/136a,). 
 

Yr amgyffrediad o dagfeydd a manteision economaidd ehangach y cynllun 
 

4.134 Byddai’r cynllun yn gwella’r amgyffrediad niweidiol presennol o Gymru fel 

lle i ymweld ag ef, mynychu digwyddiadau a gwneud busnes, trwy leihau 

amseroedd teithio, gwella dibynadwyedd trafnidiaeth yn sylweddol a 

darparu mynediad gwell at gyfleoedd a marchnadoedd cyflogaeth. Mae 
ymchwil wedi dangos y gall gwelliannau o ran trafnidiaeth arwain at ystod 

o fanteision economaidd anuniongyrchol sy’n digwydd o ganlyniad i’r ffyrdd 

y mae trafnidiaeth yn effeithio ar weithgarwch economaidd*. Byddai 
agosrwydd y cynllun at y Dociau ac ardaloedd diwydiannol a masnachol 

mawr eraill yn ne Casnewydd yn ei alluogi i gyfrannu’n uniongyrchol at 

lesiant economaidd yr ardal leol a phobl leol (WG1.3.1, WG1.3.6, CD2.3.7, 
CD2.3.8, CD2.4.11, S214, PIQ29). 

 

4.135 Byddai’r manteision ychwanegol hyn yn deillio o’r: 
 

• effeithiau cydgrynhoi a fyddai’n deillio o gwmnïau’n elwa ar 
fanteision cynhyrchedd trwy gael eu lleoli’n agosach at gwmnïau 

eraill yn effeithiol, a gallu manteisio ar weithlu mawr (WG1.3.1, 

ID/012) 
 

• gwelliant o ran hygyrchedd a fyddai’n arwain at gynnydd yn nifer y 
busnesau a chyflogaeth hyd at 30 cilometr o’r M4 (ID/012) 

 

• gwelliannau o ran trafnidiaeth a fyddai’n arwain at gostau 

trafnidiaeth llai i gwmnïau, a fyddai’n eu galluogi i ostwng prisiau a 
chynyddu allbwn nwyddau a gwasanaethau, yn arwain at fantais o 

ran llesiant i ddefnyddwyr, ac 
 

• effeithiau ar y farchnad lafur, a fyddai’n deillio o leihau’r “rhwystr” 
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sy’n cael ei greu gan gostau teithio, sy’n cyfyngu ar ymuno â’r 

farchnad lafur (WG1.3.1, ID/024*). 
 

*Transport  Investment  and  Economic  Performance:  Implications  for  Project 

Appraisal – a adwaenir fel Adroddiad Venables. 
 

4.136 Pan gaiff y manteision economaidd ehangach hyn eu hystyried, mae’r 

buddion yn gorbwyso’r costau o oddeutu 2.27:1. Pe byddai cyfradd twf 
isel yn cael ei phrofi, byddai’r ffigurau cyfatebol yn lleihau i oddeutu 1.30, 

ond yn cynyddu i oddeutu 3.10 â thwf uchel. Ar ôl i’r Adran Drafnidiaeth 

gyhoeddi Llyfr Data diwygiedig WebTAG, mae dadansoddiad mynegol gan 
ddefnyddio gwerthoedd cyfredol yr arbedion o ran amser teithio yn dangos 

y byddai’r BCR addasedig yn lleihau rhywfaint. Mae hyn yn golygu y 

byddai’r cynllun yn cynrychioli gwerth da am arian, ac y byddai ei fuddion 

yn gorbwyso ei gostau ar gyfer o fwy na 2 i 1 pan gynhwysir y manteision 
economaidd ehangach (WG1.3.1 Tabl 4, WG1.3.6 Tabl 3, CD2.5.3, ID198). 

 

4.137 Pe byddai niwed economaidd y tagfeydd a achosir gan y gyfradd annormal 
o uchel a pharhaus o ddigwyddiadau yn cael ei asesu, mynegir y byddai 

gwerth economaidd y cynllun yn codi i BCR sylfaenol o 2.36:1. Mewn 

gwirionedd, byddai’r cynllun felly yn rhagori ar y trothwy o 2 i 1, sy’n 

diffinio gwerth da am arian.. 
 

4.138 Gyda’r gwaith sydd wedi’i gynnig ar gyfer Dociau Casnewydd, byddai’n 
bosibl lletya’r holl longau dadleoledig o Ddoc y Gogledd yn Noc y De, felly 

ni fyddai’r cynllun yn achosi unrhyw rwystr i longau. O ran gweithrediadau 

ar y tir, trwy ymgysylltu ag ABP, mae LlC wedi datblygu cynlluniau i adleoli 
ystod o asedau’r porthladd a thenantiaid gwael er mwyn leihau neu 

wrthbwyso effeithiau niweidiol adeiladu a gweithredu’r cynllun. Byddai 

amhariad tymor byr, ond byddai’r cynigion adleoli yn sicrhau y gallai ABP a 

thenantiaid presennol barhau i weithredu ac y gallai’r dociau weithredu’n 
briodol. Mae dadansoddiad masnachol yn awgrymu, yn y tymor hir, na 

fyddai’r cynllun yn cael unrhyw effaith niweidiol ar berfformiad masnachol 

ABP yng Nghasnewydd, ond y byddai’r mynediad gwell yn dod â 
manteision ariannol net i’r Dociau, yn gyffredinol. 

 

Tystiolaeth Mr Barry Woodman a Mr Andrew Clifton 
 

 Adeiladu’r d raffordd a ha logia d t ir  
 

4.139 Mae’r contract adeiladu a ddyfarnwyd yn un sydd â phroses “ymwneud 

cynnar â chontractwyr (ECI)”, er mwyn sicrhau y cafodd adeiladwyedd a 

materion adeiladu eu harfarnu’n gynnar. Byddai’n hynny’n galluogi 
optimeiddio dyluniad ymarferol, cadw’r costau mor isel â phosibl a lleihau’r 

risgiau amgylcheddol a pheirianegol. Byddai’r gwaith adeiladu, gan 

gynnwys y gwaith cynnar yn Nociau Casnewydd, yn cymryd tua 4 blynedd 
a 10 mis i’w gwblhau (pe byddai’r gwaith yn dechrau yn Ionawr 2019), a 

byddai’r gwaith hwyluso cynnar yn y dociau yn cael ei gwblhau’n gynnar er 

mwyn clirio’r safle i godi’r bont. Rhoddwyd sylw arbennig i’r angen i 
liniaru’r effaith y byddai’r cynllun yn ei chael ar y SoDdGAUau ar draws 

Gwastadeddau  Gwent  ac  yn  yr  Ardaloedd  Cadwraeth  Arbennig  (ACA). 
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Nodwyd lleiniau o dir dros dro sydd eu hangen ar gyfer adeiladu, 

mynediad, storio, cloddio a phentyrru deunyddiau mewn lleoliadau 

optimaidd, a chynhwyswyd pob un ohonynt yn y Gorchmynion Prynu 
Gorfodol drafft. Byddai’r pyllau benthyg yn cael eu hadfer i’w defnydd 

presennol ar ôl i’r gwaith adeiladu gael ei gwblhau (WG1.6.1, CD2.3.2, 

PIQ69, PIQ75). 
 

4.140 Datblygwyd systemau rheoli ar gyfer gwaith rheoli prosiect, ansawdd, 

iechyd, diogelwch, lles, traffig a rheolaeth amgylcheddol i gynrychioli’r 
arfer gorau yn y diwydiant a sicrhau y byddai’r ymrwymiadau a wneir yn y 

Datganiad Amgylcheddol (DA) yn cael eu cyflawni (Atodiad C i’r adroddiad 

hwn). Byddai’r rhain yn sicrhau: 
 

• y caiff cymeriant tir ei leihau’n gyffredinol, ac ar draws SoDdGAau 

Gwastadeddau Gwent yn benodol, 
 

• y caiff mesurau lliniaru amgylcheddol eu gweithredu’n brydlon, 
 

• y caiff amhariad i’r cyhoedd a thraffig bob dydd ei leihau cymaint ag 

y bo modd, ac 
 

• y caiff sŵn adeiladu, llwch a llygredd o ddŵr ffo’r safle eu lleihau 
cymaint ag y bo modd (CD2.3.2, CD6.1.13-6.1.15). 

 

4.141 Byddai Cynllun Rheoli Amgylcheddol wrth Adeiladu (CEMP) a Chofrestr 

Ymrwymiadau yn cael eu llunio’n ofalus mewn ymgynghoriad, a glynir 
atynt. Byddai angen olyniaeth o ganiatâd i alluogi’r gwaith adeiladu i fynd 

rhagddo yn unol â’r cynllun, a byddai gofynion Adran 28G Deddf Bywyd 

Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn parhau i fod yn rhan annatod o’r broses 
adeiladu. Ystyriwyd hyn trwy gydweithio’n sylweddol ag eraill, gan 

gynnwys y rhai sy’n gyfrifol am Ddociau Casnewydd, wrth ddatblygu’r 

cynllun, a byddai hyn yn parhau trwy gydol y cyfnod adeiladu (WG1.6.1, 

WG1.18.1, CD3.1.7, Atodiad C i’r adroddiad hwn). 
 

4.142 Yn unol â Nodyn Cyngor Adrannol HA 73/95, amlygodd ac asesodd 
archwiliad tir helaeth 27 safle halogedig posibl ac, o’r rhain, lluniwyd 

mesurau adferol a oedd yn foddhaol i Gyngor Dinas Casnewydd a CNC, yn 

unol â Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, Deddf yr Amgylchedd 1995, 
Rheoliadau Tir Halogedig (Cymru) 2006 a Pholisi Cynllunio Cymru 

(Argraffiad 9). 
 

4.143 Trwy gael gwared â’r dyddodion sorod halogedig ar hyd ffin Gwastadeddau 
Gwent, trin y deunydd a’i ailddefnyddio mewn argloddiau, byddai’r cynllun 

o fudd i bobl a’r amgylchedd, fel y cadarnhawyd gan CNC, ac felly’n 

dangos cynaliadwyedd amgylcheddol (WG1.6.1, WG1.11.2, PIQ033, 
PIQ036, PIQ56). 

 

4.144 Byddai’r dull arloesol yn cyflawni’r canlynol: 
 

• lleihau gwaredu deunyddiau gwastraff oddi ar y safle i lefel ddibwys; 
 

• cynyddu’r defnydd o ddeunyddiau a gafwyd o’r safle i’r eithaf; 
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• ailadeiladu ffordd fynediad Chwarel Ifftwn i leihau’r deunyddiau a 

fydd yn cael eu mewnforio ar y briffordd gyhoeddus, gan gynyddu 

effeithlonrwydd cludiad a lleihau carbon y gwaith adeiladu, 
anghyfleustra i’r cyhoedd a chostau; 

 

• “cilgamu” pyst strwythur er mwyn osgoi taro’r gell biffenyl 

polyclorinedig (PCB), a 
 

• chreu dull o weithio i hwyluso cludo deunydd halogedig i ffwrdd o’r 

briffordd gyhoeddus, gan felly ei ddiogelu rhag cael ei ddinistrio 

(PIQ56, PIQ85). 
 

4.145 Byddai pyllau benthyg ac ardaloedd storio yn cael eu sefydlu ym mhennau 

dwyreiniol a gorllewinol pellaf y cynllun. Byddai oddeutu 600,000m3 o silt 
gwaith dur a deunyddiau lagŵn sorod yn cael eu hadfer i’w defnyddio i 
sefydlogi’r sment, ar ôl bod yn destun profion a monitro helaeth (WG1.6.1, 
PIQ033). 

 

4.146 Byddai angen pyst arloesol ar gyfer strwythurau, gan gynnwys cwlfertau a 
thanategu’r arglawdd cymharol isel ar draws Gwastadeddau Gwent, 

oherwydd yr isbridd gwan. Byddai angen gosod draeniau asgellog i helpu 

setliad yn y pridd naturiol o dan yr argloddiau gorlwythog, a fyddai’n 
lleihau mewn uchder wedi i’r setliad ddigwydd, a byddai’r deunydd dros 

ben yn cael ei ddychwelyd i’r pyllau benthyg (WG1.6.1). 
 

4.147 Byddai’r effaith ar ACA Afon Wysg a SoDdGA Wysg Isaf yn cael ei lleihau 

trwy adeiladu traphont afon Wysg y tu allan i sianel wlyb yr afon, a 
chedwir mynediad at lan yr afon i ddyfrgwn a gwaliau dyfrgwn (WG1.6.1). 

 

4.148 Byddai angen cau ffyrdd dros dro yn y lleoliadau canlynol: 
 

• tanffordd St Brides am 39 mis 
 

• pont Knollbury Lane am 12 mis 
 

• Rockfield Lane am 12 mis, a 
 

• Corporation Road trwy gau’r ffordd ar 7 achlysur dros nos. 
 

4.149 Byddai llwybrau amgen yn cael eu monitro’n barhaus. Ni fyddai Knollbury 
Lane a Rockfield Lane yn cael eu cau ar yr un pryd a, lle y cytunir â’r 

awdurdod priffyrdd lleol, byddai mân welliannau yn cael eu gwneud i’r 

llwybrau amgen ar gyfer traffig dadleoledig. (WG1.6.1). Yr oriau adeiladu 
arferol fyddai 07.00 i 19.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener, gan orffen tuag 

17.00 ar ddydd Sadwrn. Byddai cysylltiad yn cael ei gynnal â swyddogion 

priodol yr awdurdodau lleol ar gyfer gweithio y tu allan i’r oriau cyffredinol 

hyn. Byddai Swyddog Cyswllt â’r Cyhoedd parhaol yn cael ei 
gyflogi/chyflogi er mwyn lleihau effaith y gwaith adeiladu ar fusnesau a 

phreswylwyr, a byddai cyfarfodydd cyswllt rheolaidd â phartïon yr effeithir 

arnynt yn parhau ar hyd y cyfnod adeiladu, a byddai strategaeth 
gyfathrebu yn cael ei datblygu a’i rhoi ar waith (WG1.6.1). 
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4.150 Byddai’r angen i’r gwaith sylweddol sydd ei angen i ddiogelu’r bont yn Noc 

y De a Junction Cut, ynghyd â’r 150m o gei newydd ar ochr ogleddol Doc y 

De a’r bont siglen newydd dros Junction Cut gael ei gwblhau cyn i’r gwaith 
i lawr y bont fynd y tu hwnt i ategwaith gorllewinol traphont croesi 

orllewinol Afon Wysg. Byddai angen i’r gwaith yn Nociau Casnewydd gael 

ei gwblhau gam wrth gam. Byddai sŵn a dirgryniad sy’n gysylltiedig â’r 
gweithrediadau yn cael eu rheoli gan ddefnyddio offer sŵn isel ac arfer 

gorau presennol ar gyfer codi pyst, a byddai mesurau monitro a lliniaru yn 

cael eu rhoi ar waith. Disgwylir i’r deunydd ôl-lenwi ar gyfer y mesurau 
diogelu’r bont gael ei gludo i’r safle ar longau, ac mae’n debyg y byddai 

angen 28 o ymweliadau gan longau er mwyn cwblhau’r gwaith. Trwy 

gydol y cyfnod hwn, byddai cyswllt y cynllun yn ymgysylltu ag ABP, yn 

enwedig mewn perthynas â symudiadau’r llongau. Cydnabyddir bod 
Junction Cut yn hanfodol i weithrediad Doc y Gogledd, ac y byddai’r holl 

waith yn gysylltiedig ag ef angen ei gynllunio’n ofalus ac angen cysylltiad 

agos. Disgwylir y byddai Junction Cut ar gau am un cyfnod o chwe 
diwrnod a chyfnod arall o wyth diwrnod. 

 

Tystiolaeth Mrs Julia Tindale 
 

Effaith ar gaffael tir a dymchwel 
 

Cymeriant tir cyffredinol 
 

4.151 Byddai’r cynllun angen tua 413 hectar (ha) o dir preswyl, amaethyddol, 

rhandiroedd, diwydiannol, tir comin a choetir, gan gynnwys yr hyn y 
byddai ei angen ar gyfer mesurau lliniaru amgylcheddol a dibenion 

adeiladu dros dro. Byddai angen dymchwel 10 eiddo preswyl, yng 

Nghoedcernyw yn bennaf, adeilad rhestredig ym Magwyr ac adeiladau 

masnachol ar Ystad Ddiwydiannol Stevenson ac o fewn terfynau’r Dociau. 
Byddai angen adleoli adeiladau’n sylweddol, ynghyd â chodi adeiladau 

newydd, o fewn y Dociau (WG1.10.1, WG1.1.8, PIQ028, PIQ059, PIQ148). 
 

Tir Comin 
 

4.152 Byddai tua 1,342 m² (0.32ac) o dir comin sydd wedi’i leoli o fewn, neu ar 

hyd, sianel wlyb afon Ebwy, heb unrhyw gominwyr a enwir ar y Gofrestr 

Tir Comin, yn cael ei brynu ar gyfer y cynllun. Mae’r Gofrestr yn cyfeirio at 
dir y mae Residual Lands Ltd ac Ystad y Goron yn berchen arno. Byddai 

angen y tir i sefydlu glanfa pont ddwyreiniol Croesfan Afon Ebwy. Byddai 

bloc pellach o oddeutu 2,603 m² o dir yn, neu’n gyfagos at, afonydd Ebwy 

a Wysg, yn destun hawddfraint ar gyfer adeiladu a chynnal a chadw Pont 
Afon Wysg. Byddai’r cynllun angen hawliau dros 3,110 m² (0.74ac) arall o 

dir hefyd (WG1.101, PIQ028). 
 

4.153 Byddai’r cynllun yn effeithio ar gyfanswm o oddeutu 7,055 m² (1.68ac) o 

dir comin, trwy gaffaeliad parhaol, neu gaffael hawliau, a byddai angen i 

Weinidogion dystio bod y tir cyfnewid yn cydymffurfio â Statud (Tystysgrif 

Adran 19). Nodwyd ardal o 6,890 m² (1.64ac) o dir yn gyfnewid am y tir 
comin yr effeithir arno’n barhaol, sydd wedi’i lleoli’n gyffredinol mewn 

ardaloedd sy’n ffinio ar afon Ebwy ac sy’n cydgyffwrdd â’r ardal bresennol 
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o dir comin i’r de. Byddai’r tir cyfnewid yn sylweddol fwy o ran ei 

arwynebedd na’r hyn a brynwyd ar gyfer y cynllun, ac o ansawdd tebyg. 

Yn gyffredinol, byddai’r tir cyfnewid yr un mor fanteisiol i’r ardal â’r tir 
comin y mae’r cynllun yn effeithio arno, o ran arwynebedd, lleoliad a math 

(WG1.101, CD3.1.6, PIQ028). Felly, byddai prawf tystysgrif Adran 19 yn 

cael ei fodloni. 
 

 
 

Rhandiroedd Statudol 
 

4.154 Byddai’r cynllun yn gwahanu ac yn cael gwared â 10 o leiniau rhandir, sy’n 

dod i gyfanswm o oddeutu 2,288 m² (0.6ac) o randiroedd statudol Sir 

Fynwy ar Green Moor Lane, Magwyr. Cyngor Cymuned Magwyr gyda 
Gwndy sy’n berchen ar y rhandiroedd hyn ac yn eu rheoli.  Oherwydd bod 

y cymeriad tir yn fwy na 250 yd², byddai angen tir cyfnewid yn unol ag 

Adran 19 Deddf Caffael Tir 1981(CD3.1.6). 
 

4.155 Amlygwyd oddeutu 5,483 m² (1.4ac) o dir pori, i gyd mewn un cau (llain 

cyfeirnod 15/17 tir y Gorchymyn Prynu Gorfodol), yn dir cyfnewid gerllaw 

y gellir mynd ato o Green Moor Lane. Mae’r tir cyfnewid o ansawdd tebyg 
i’r hyn a fyddai’n cael ei gymryd o’r rhandiroedd presennol. Byddai ei 

ddefnyddio yn galluogi lleiniau rhandir o faint cyson, ac er mwyn cydnabod 

safonau, yn cael ei ail-ddarparu ynghyd â lleoedd parcio a thrac mynediad 

cysylltiedig, wrth ganiatáu ymyl priodol i ffwrdd o’r gwrych sefydledig i’r 
dwyrain a’r gorllewin. At ei gilydd, byddai’r safle cyfnewid yr un mor 

fanteisiol i’r rhai sydd â buddiant yn y rhandiroedd presennol (WG1.101, 

PIQ028). 
 

Tir amaeth 
 

4.156 Byddai’r cynllun yn effeithio ar tua 228 ha (561ac) o dir amaeth, gan 

gynnwys tuag 15 ha (37ac) y byddai ei angen dros dro. Byddai dosraniad 
bras y caffaeliad tir fesul gradd fel a ganlyn: 

 

• gradd 2 - 22.9 ha (54ac) 
 

• gradd 3a - 46.8 (115ac) 
 

• gradd 3b - 55.2 ha (135ac), a 
 

• gradd 4 - 102.6 ha (252 ac). 
 

4.157 Mae PCC yn ei gwneud yn ofynnol i warchod y tir gorau a mwyaf 

amlbwrpas (graddau 1, 2 a 3a). Dyluniwyd y cynllun i leihau’r effaith ar 
dir o’r graddau hyn (WG1.10.1 wedi’i ddiwygio, CD 5.1.12). 

 

4.158 Byddai colled tir yn effeithio ar ddeugain o ffermydd ac unedau 

amaethyddol i ryw raddau, a byddai effaith sylweddol ar 11 o’r ffermydd 
(WG1.10.1 wedi’i ddiwygio, CD16.1.1). 

 

Effeithiau Amgylcheddol y cynllun 
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Tystiolaeth Dr Michael Bull 
 

Effeithiau cadarnhaol y cynllun ar ansawdd aer lleol 
 

4.159 Gyda’r cynllun ar waith, byddai crynodiadau llygredd yn lleihau’n sylweddol 

ger coridor presennol yr M4 a chanolfan drefol Casnewydd, ond yn 

cynyddu mewn lleoliadau ger y draffordd arfaethedig. Ni fyddai 
dyddodiadau nitrogen yn rhagori ar y llwythi critigol ar unrhyw 

dderbynnydd. Ar gyfer SoDdGA Langstone-Llanmartin, byddai effaith 

fuddiol fawr o ganlyniad i symud traffig oddi ar yr M4 bresennol i’r cynllun. 

Byddai’r cynllun yn bodloni’r amcan o wella ansawdd aer mewn eiddo yn 
agos at yr M4 bresennol. Byddai’r gwelliant cyffredinol i’r amgylchedd yn 

newid buddiol mawr (WG 1.12.1, WG 1.12.4, WG1.12.5). 
 

4.160 Byddai’r cynnydd mwyaf mewn crynodiadau nitrogen deuocsid cymedrig 

blynyddol o fewn 200m o’r draffordd arfaethedig yn Fair Orchard Farm, lle 

byddai mân effaith niweidiol. Yn gyffredinol, byddai’r ansawdd aer mewn 

tua 29,000 eiddo yn cael budd o’r cynllun, o gymharu â dirywiad yn yr 
ansawdd aer mewn tua 1,600 eiddo. Byddai datguddiad cyffredinol y 

boblogaeth i lygryddion yn lleihau’n sylweddol yn y dyfodol oherwydd y 

byddai’r cynllun yn lleihau traffig yn ardaloedd mwy poblog Casnewydd, lle 
mae ansawdd yr aer yn waelach. Byddai ansawdd yr aer yn Ardaloedd 

Rheoli Ansawdd Aer (AQMA) diffiniedig Casnewydd yn gwella, gan arwain 

at effaith fuddiol fân i fawr. Byddai’r cynllun yn arwain at fanteision 
sylweddol ar draws mwyafrif yr ardaloedd lle mae traffig yr M4 bresennol 

yn effeithio ar ansawdd yr aer. Trwy wneud hynny, byddai felly’n cyfrannu 

at amcanion llesiant 5 a 6 2017 LlC: “hyrwyddo iechyd da a llesiant i bawb 

a chreu cymunedau mwy iach ac amgylcheddau gwell” (WG 1.12.1, 
WG1.12.4). 

 

Tystiolaeth Mr Tim Chapman 
 

Effeithiau niwtral y cynllun, i raddau helaeth, o ran cynhyrchu carbon 
 

4.161 Ar  ôl  y  gwaith  adeiladu,  byddai  carbon  gweithredol,  o  gerbydau  yn 

defnyddio ffyrdd, yn lleihau oherwydd y byddai’r cynllun: 
 

• tua 2.8 cilometr yn fyrrach na llwybr yr M4 bresennol 
 

• yn atal llygredd gyrru ‘trwyn wrth din’, sy’n deillio o gerbydau sy’n 
symud yn araf a rhesi cyson o draffig, a fyddai’n gwaethygu o 

ganlyniad i gael gwared â thollau Pontydd Hafren o 2019, ac 
 

• yn tynnu traffig oddi wrth ffyrdd llai addas neu lai effeithlon i 

rwydwaith priffyrdd a fyddai’n hwyluso perfformiad gorau posibl 
injans. 

 

4.162 Mae modelu wedi dangos, yn geidwadol, y byddai’r cynllun yn arbed tua 

4,324 o dunelli o garbon a allyrrir gan ddefnyddwyr ar rwydwaith ffyrdd 
Cymru bob blwyddyn, ac y byddai’r arbedion yn cynyddu yn y dyfodol 

(WG1.13.2, WG1.13.5, WG1.13.6, ID/072). 
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4.163 Mae cyfrifiadau manwl o’r gwaelod i fyny yn dangos y byddai adeiladu’r 

cynllun yn cynhyrchu oddeutu 522,516 o dunelli o garbon cyfalaf ond, gan 

ddefnyddio dull ceidwadol, y byddai hynny’n cael ei ad-dalu ar ôl rhyw 50 
mlynedd o fod yn weithredol, gan gyflawni niwtraliaeth carbon gydol oes 

yn 2072 neu tua hynny (WG1.13.2, PIQ/037). 
 

4.164 Pe byddai cyflymiad yn nifer y bobl sy’n defnyddio ceir trydanol, byddai 

hynny’n gohirio’r dyddiad y byddai niwtraliaeth carbon yn cael ei gyflawni. 
Byddai’n hynny’n dda ar gyfer newid yn yr hinsawdd oherwydd byddai 

trafnidiaeth ffordd, yn gyffredinol, yn achosi llai o lygredd, er y gallai’r grid 

trydanol gynhyrchu mwy o garbon er mwyn pweru ceir trydanol. 
 

Tystiolaeth Mr Philip Evans 
 

Effeithiau cadarnhaol y cynllun, yn gy ffred inol, a r sŵn a d irgryn iad  
 

 Sŵn a dirgryn iad ade iladu  
 

4.165 Yn ystod y cyfnod adeiladu, byddai sŵn a dirgryniad yn cael eu monitro’n 

barhaus, yn unol â’r Cynllun Rheoli Amgylcheddol wrth Adeiladu (CEMP) a 

chytundebau ag awdurdodau lleol, a byddai dulliau arfer gorau yn cael eu 

mabwysiadu. Byddai hynny’n arwain at 166 eiddo preswyl yn profi effaith 
niweidiol gymedrol neu fawr yn ystod y cyfnod adeiladu, a 107 arall yn 

profi mân effaith (WG1.6.1, WG1.14.2, PIQ20). 
 

 Sŵn traff ig y ffy rdd  
 

4.166 Mae PCC yn tynnu sylw at sŵn fel a ganlyn: 
 

“Gall sŵn effeithio ar iechyd a lles pobl a chael effaith uniongyrchol ar 

fywyd gwyllt ac ecoleg leol. Mae lefelau sŵn yn arwydd o ansawdd yr 
amgylchedd lleol. Amcan polisi ar gyfer sŵn yw lleihau allyriadau a lleihau 

lefelau sŵn amgylchynol i safon dderbyniol” (CD5.1.3). 
 

4.167 Mae cyfrifiadau, sydd wedi ystyried y traffig ychwanegol a fyddai’n cael ei 

ddenu i goridor yr M4 o ganlyniad i ddiddymu tollau Pontydd Hafren, yn 

dangos yn 2022, o’r 20,708 o dderbynyddion o ddadansoddwyd, byddai 

2,226 ohonynt yn profi effaith niweidiol sylweddol o sŵn traffig y ffyrdd o’r 
cynllun, gan gynnwys ardaloedd ar draws Gwastadeddau Gwent. Fodd 

bynnag, byddai 12,479 o dderbynyddion yn cael budd sylweddol. At ei 

gilydd, byddai tuag 16,000 eiddo preswyl yn profi gostyngiad yn sŵn 
traffig y ffyrdd, ac felly byddai cynnydd sylweddol i lesiant miloedd o bobl, 

tra y byddai tua 4,000 eiddo preswyl yn profi cynnydd mewn sŵn (WG 

1.14.2, WG1.14.3, PIQ020). 
 

4.168 Ar gyfer y flwyddyn ddylunio, sef 2037 (2039), byddai tua 12,248 eiddo 

preswyl yn profi llai o sŵn traffig y ffyrdd, tra y byddai tua 5,564 yn 

dioddef mwy o sŵn. Felly, fyddai’r cynllun yn arwain at fanteision 
sylweddol o ran lleihau sŵn net i eiddo a phobl, gan gyfrannu at amcanion 

llesiant 5 a 6 2017 LlC: “hyrwyddo iechyd da a llesiant i bawb a chreu 

cymunedau mwy iach ac amgylcheddau gwell”. (WG1.14.3, WG1.14.5, 

WG1.14.6). 
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Tystiolaeth Mr Richard Graham 
 

 Effa ith n iwtr a l y cyn ll un ar ansawdd dŵr ar draws Gwastadeddau Gwent  
 

4.169 Mae Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yr UE yn diffinio’r safonau a’r 

dosbarthiad i’w bodloni o ran gollyngiad dŵr ffo o briffyrdd i gyrsiau dŵr. 

Mae Rheoliadau Dŵr Daear 1998 yn darparu’r ddeddfwriaeth i warchod 
ansawdd dŵr daear, atal sylweddau llygru peryglus penodol a chyfyngu ar 

sylweddau penodol nad ydynt yn beryglus. Y cyrsiau dŵr a fyddai’n 

derbyn dŵr ffo ar gyfer y cynllun hwn fyddai afonydd Ebwy a Wysg a’r 

rhwydwaith artiffisial cymhleth o ffosydd draenio a dyfrffosydd rheoledig ar 
draws Gwastadeddau Gwent (WG1.15.1, ID052, ID053, ID058 PIQ102). 

 

4.170 Er mwyn sefydlu amodau sylfaenol o fewn y rhwydwaith o ffosydd draenio, 

samplwyd 72 o leoliadau monitro dŵr wyneb a’u monitro yn unol â’r 

Gyfarwyddeb ac amodau a bennwyd gan CNC. Cafwyd data ar ansawdd 
dŵr o 98 o leoliadau monitro a oedd wedi’u gosod ar hyd coridor 

arfaethedig y ffordd. Roedd y monitro’n dangos bod llygryddion a oedd yn 

debygol o gael eu rhyddhau trwy ddŵr ffo oddi ar wyneb y ffordd yn isel 

neu’n isel iawn ar hyn o bryd, ac ymhell o fewn lefelau diogel yng 
nghyrsiau dŵr Gwastadeddau Gwent. Fodd bynnag, ceir crynodiadau 

annymunol o faetholion ac arwyddion eraill o bwysau o ran maetholion o 

fewn y rhwydwaith ffosydd draenio eisoes, ond ni fyddai unrhyw ddŵr ffo 
yn y dyfodol yn effeithio ar y rhain (ID053, PIQ036). 

 

4.171 Mae SoDdGAau sensitif Gwastadeddau Gwent wedi’u dynodi’n bennaf 

oherwydd y cynefin ffosydd draenio a dyfrffosydd, sy’n cynnal llystyfiant 
cyfrol, pryfed a rhywogaethau infertebratau. Er mwyn cydnabod y 

sensitifedd, byddai rhwydwaith draenio, a fyddai’n cynnwys 12 o ardaloedd 

trin dŵr pwrpasol, yn cael ei sefydlu i dderbyn storm â chyfnod dychwelyd 

o un flwyddyn yn y pibwaith, a sicrhau na fyddai cyfnod dychwelyd o bum 
mlynedd yn arwain at lifogydd arwyneb. Fe’i dyluniwyd i ddal llifoedd o 

hyd at storm â chyfnod dychwelyd o 100 mlynedd, gan gynnwys cynnydd 

o 30% mewn dyddodiad i gyfrif am newid yn yr hinsawdd. Byddai hyn yn 
sicrhau y byddai’r system ddraenio yn gallu cludo’r holl ddŵr ffo i’r 

ardaloedd trin dŵr i’w wanhau a’i drin. Pe byddai cyfnodau stormydd o 

fwy nag 1 mewn 100 yn cael eu profi, byddai’r sianeli ymgorfforedig wedi’u 

leinio â glaswellt yn cludo’r llifoedd dŵr wyneb, ac felly’n lleihau llygredd 
posibl, gan ystyried y gwanediad anochel o storm ddwys (WG1.15.1, 

CD17.2.14, ID053, PIQ036). 
 

4.172 Er mwyn cydymffurfio â gofynion draenio llym CNC, byddai’r cynllun yn 

ymgorffori sianeli graddiant isel anathraidd wedi’u leinio â glaswellt, a 

fyddai o siâp trapesoid ac yn 2.1m i 3.0m o led,  yn  nodweddiadol. 

Byddai’r rhain yn darparu graddau uchel o wanhau ac yn rhwystro 
gollyngiadau o lygredd cyn iddynt gyrraedd y rhwydwaith ffosydd draenio. 

Yna, byddai lagwnau rheoli llygredd yn atal cyfaint y “cwymp dŵr cyntaf” 

ac yn gallu dal halogiad crynswth. Byddai bafflau yn cael eu gosod er 
mwyn atal unrhyw hydrocarbonau arnofiol rhag llifo ymlaen, a gallai’r 

system gael ei hynysoli gan falfiau llifddor wedi’u rheoli’n hydrolig. Byddai 

canllawiau cynnal a chadw ar gyfer y sianeli wedi’u leinio â glaswellt a’r 
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lagwnau yn cael eu datblygu gyda CNC ac yn cael eu gorfodi ar asiant 

cynnal a chadw’r draffordd (ID053). 
 

4.173 Mae gan y prif lagwnau gwanhau “gyfaint gwlyb” parhaol a digon o 

gynhwysedd storio ychwanegol i wanhau llifoedd o storm 100 mlynedd. 
Byddai gollyngfeydd o’r lagwnau gwanhau hyn wedi’u cyfyngu i’r cyfraddau 

dŵr ffo tir glas cyfwerth. Byddai gwelyau cyrs yn cael eu darparu i hidlo 

dŵr a thynnu llygryddion cyn ei ollwng i’r ffosydd draenio. Byddai pen 
gorllewinol y cynllun, sy’n draenio’r M4 bresennol i Wastadeddau Gwent yn 

ddirwystr ar hyn o bryd, yn cael ei gynnwys yn y rhwydwaith gwanhau 

newydd (WG1.15.1, PIQ077). 
 

4.174 Byddai dŵr ffo’r gerbytffordd o draphont afon Wysg yn draenio’n 

uniongyrchol i afonydd Ebwy a Wysg, heb ei hidlo na’i wanhau, oherwydd 
y sgwd dŵr llanw gwanedu anferth ddwywaith y dydd. Mae CNC yn 

derbyn hyn (ID053). 
 

4.175 Dyluniwyd methodolegau adeiladu arloesol a fyddai’n cael eu rhoi ar waith 
i warchod ansawdd dŵr wyneb, a byddai’r dŵr yn cael ei fonitro’n 

rheolaidd yn ystod y cyfnod adeiladu. Byddai storfa dros dro neu, ar y 

gwaethaf, gweithdrefn “cludo mewn tancer”, i gael gwared â dŵr sydd 
wedi’i ddal ac osgoi llygredd, yn drefniant wrth gefn derbyniol yn ystod y 

cyfnod adeiladu. Cytunwyd hynny â CNC (ID053). 
 

4.176 Datblygwyd protocol monitro dŵr wyneb ar gyfer y cyfnod ar ôl adeiladu, a 

fyddai’n cael ei gyflawni gan CNC. Byddai hwn yn monitro perfformiad yr 

ardaloedd trin dŵr a’r effaith ar ansawdd dŵr ac ecoleg Gwastadeddau 

Gwent.  Mae’r protocol yn cynnwys dull rhagweithiol i bennu lefelau rheoli, 
a byddai gwaith cynnal a chadw neu gamau adferol yn cael eu cyflawni’n 

unol â hwy ymhell cyn i’r safon ansawdd dŵr gael ei thorri (ID053, ID054, 

PIQ036). 
 

4.177 Datblygwyd dull arloesol o fewnlenwi’r ffosydd draenio presennol ac 

adeiladu rhai newydd, i’w roi ar waith dan oruchwyliaeth ymroddedig a 
gofalus ar y safle. Mae’r fethodoleg wedi’u hamlinellu’n fanwl yn y goflen 

a’r lluniadau yn ID 010. 
 

4.178 Mae dyluniad yr argloddiau arfaethedig wedi ystyried y posibilrwydd o 
drwytholchi halogiad o ddeunyddiau halogedig, gan gynnwys gwastraff 

sorod y gwaith dur. Byddai fframwaith ar gyfer y gwaith rheoli, trafod a 

thrin angenrheidiol i adfer y deunydd gwastraff yn llawn yn cael ei 
reoleiddio, yn unol â’r cytundeb â CNC. Cytunwyd ar strategaeth rheoli 

halogiad tir â CNC er mwyn sicrhau na chaiff y gwastadeddau, dyfrffosydd 

a ffosydd draenio eu halogi yn ystod y cyfnod adeiladu neu wedi hynny 

(PIQ033). 
 

4.179 Byddai’r draffordd arfaethedig yn cael ei thrin â halen y graig fel rhan o’i 
gwaith cynnal a chadw arferol yn ystod y gaeaf. Yn ystod y misoedd mwy sych, 

o 1 Mawrth i 30 Medi pan fydd rhew ar y ffyrdd yn broblem o hyd, byddai 

triniaeth amgen nad yw’n halwynog yn cael ei defnyddio er mwyn gwrthbwyso’r 
diffyg gwanediad cymharol a fyddai’n digwydd yn ystod misoedd gwlypach y 
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Tystiolaeth Dr Paul Canning a Mr John Davies 
 

Mân effaith fuddiol y cynllun ar lifogydd 
 

Llifogydd Llanw 
 

4.180 Byddai’r cynllun yn cael ei warchod rhag y llanw uchel ddwywaith y dydd a 

llifogydd llanw gan forglawdd Aber Hafren a chloddiau llifogydd y naill ochr 

a’r llall o afonydd Wysg ac Ebwy. Mae astudiaethau wedi dangos y gallai’r 
ardal fod yn agored i lifogydd eisoes o gyfuniad o amgylchiadau niweidiol a 

lefelau môr cynyddol. Caiff hyn ei gydnabod gan bolisi “Hold the Line” LlC 

ar gyfer y dyfodol, a allai gynnwys gwella amddiffynfeydd llifogydd afon 
Wysg ar gyfer Stephenson Street, Casnewydd yn y dyfodol, sef yr ardal 

sydd fwyaf agored i lifogydd. Cadarnhawyd ymrwymiad LlC i’r polisi yng 

Nghyllideb 2018-19 ddrafft, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2017, a oedd yn 

dyrannu £7.5 miliwn ar gyfer mesurau amddiffyn rhag llifogydd, gan 
gynnwys y gwaith hwnnw yng Nghasnewydd, a chyfanswm o ryw £140 

miliwn i reoli’r risg o lifogydd ac erydiad arfordirol. Roedd y £7.5 miliwn 

yn cynnwys cyllid ar gyfer dyluniad manwl ac adeiladu cynllun Stephenson 
Street, a phe byddai’r cynllun yn mynd rhagddo, byddai LlC yn ymgysylltu 

â CNC a rhanddeiliaid eraill i gydlynu rhaglen Stephenson Street â rhaglen 

prosiect yr M4, a fyddai’n galluogi CNC i gwblhau’r gwaith mewn tri cham, 
gyda’r ddau gam cyntaf yn cael eu hadeiladu yn 2019. Mae angen gwaith 

dylunio pellach ar gyfer cam 3. Felly, mae pob tebygolrwydd y byddai’r 

cynllun rheoli’r perygl o lifogydd hanfodol hwn yn cael ei gwblhau erbyn 

2020, gan felly gydymffurfio ag amcan llesiant 3 LlC 2017, sef : “ysgogi 
twf cynaliadwy a mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd” (WG1.16.1, 

WG1.23.7, CD17.2.14, CD17.2.16, ID/048, PIQ27, PIQ 070). 
 

4.181 Byddai gan arglawdd y ffordd arfaethedig ar draws Gwastadeddau Gwent y 
potensial i atal dŵr llifogydd llanw yn deillio o’r de, oherwydd gorlifo neu 

dorri’r amddiffynfeydd presennol. Byddai llifogydd o ganlyniad i dorri’r 

amddiffynfeydd ger Stephenson Street yn effeithio ar dir i’r gogledd a’r de 
o’r cynllun, felly byddai’n cael dylanwad cadarnhaol llai nodedig ar leihau’r 

perygl o lifogydd os digwydd hynny. Yn hyn o beth, cydnabyddir y byddai 

adeiladu’r cynllun mewn ardal sydd eisoes wedi’i chydnabod yn orlifdir 

posibl yn groes i egwyddorion TAN15, er bod y Nodyn Cynghori yn 
caniatáu i seilwaith priffyrdd hanfodol gael ei ddatblygu mewn ardal o’r 

fath (WG1.16.1, CD17.2.2, CD17.2.16, PIQ/027, ID/060, ID/048-adran 5, 

ID/156). 
 

4.182 Cyhoeddwyd Cynllun Morol drafft cyntaf LlC ym mis Rhagfyr 2017, gyda’r 

amcan o lywio datblygu cynaliadwy yn ardal forol Cymru, gan gynnwys 
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Aber Hafren. Mae’n darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfyniadau ar yr 

arfordir trwy bennu polisïau a ffafrir ar gyfer sut y dylid rheoli’r arfordir, ac 

mae’n amlygu’r polisi ‘Hold the Line’ mewn perthynas â Gwastadeddau 
Gwynllŵg a Chil-y-coed. Mae’n datgan y dylai Cynlluniau Rheoli Traethlin 

lywio penderfyniadau ar reoli’r arfordir yn y tymor hir, sy’n cryfhau’r achos 

o blaid symud y cynllun ymlaen yn unol â datblygu’r polisi ‘Hold the Line’ 
(WG1.23.1, ID156). 

 

4.183 Yn gyffredinol, ni fyddai’r cynllun yn cael unrhyw effaith niweidiol difrifol o 

ran llifogydd yn yr ardal. Gallai fod yn fanteisiol, o bosibl, er y 

cydnabyddir ei fod wedi’i feirniadu gan CNC gan nad yw’n cydymffurfio â 

TAN15. Mae’r model yn dangos, trwy adeiladu’r gwaith atal llifogydd a 
nodwyd erbyn 2025, na fyddai’r cynllun yn cynyddu nifer y tai a fyddai’n 

gorlifo heb y cynllun ar waith. Fel y cydnabyddir yn y Datganiad Tir 

Cyffredin â CNC, ar ôl i’r cynlluniau amddiffyn rhag llifogydd gael eu 
cwblhau a’r gwrthdaro byrdymor â gofynion polisi gael ei ddileu, byddai’r 

cynllun yn cydymffurfio â gofynion PCC a TAN15 (WG1.16.1, CD17.2.2, 

CD17.2.14, PIQ/026, ID/060-adran 5). 
 

Tystiolaeth Mr Michael Vaughan 
 

Llifogydd Afonol nad ydynt yn rhai llanw 
 

4.184 Byddai’r cynllun yn croesi Gwastadeddau Gwent ar arglawdd wedi’i godi 

trwy ardal isel sydd â hanes o lifogydd ac sy’n cael ei adnabod yn ffurfiol 

yn orlifdir sy’n gollwng i aber llanw anferth afon Hafren trwy gyfres o 
lifddorau a fflodiardau. Mae angen i’r rhwydwaith draenio lleol, sy’n cael ei 

atal gan y llanw ddwywaith y dydd, i storio dŵr yn ddigonol yn ystod y 

cyfnodau hynny a sicrhau cysylltedd hydrolig ar draws yr ardal gyfan. 
Byddai hynny’n cael ei ddarparu o dan ôl troed y cynllun trwy gynnwys 

cyfres o gwlfertau sy’n cysylltu â’u prif ffosydd draenio y naill ochr a’r llall i 

arglawdd y ffordd, gan sicrhau na fyddai’r arglawdd yn rhwystro dŵr 
wyneb ac yn achosi llifogydd lleol difrifol o ganlyniad. Mae Gwastadeddau 

Gwent i gyd wedi’u modelu’n hydrolig, yn unol â gofynion CNC, ac 

ystyriwyd newid yn yr hinsawdd a chynnydd yn lefel y môr hyd at y 

flwyddyn 2121 (WG1.17.1, WG 1.17.2, CD17.2.20-CD17.2 22, PIQ/023, 
PIQ/094). 

 

4.185 Byddai’r cynllun, trwy gael gwared ag oddeutu 2% o’r ffosydd draenio a’r 

dyfrffosydd ar draws y Gwastadeddau: 
 

• yn mewnlenwi 2,755m o ffosydd draenio presennol 
 

• yn creu 2,826m o ffosydd draenio newydd, mwy, a mwy buddiol 
 

• yn mewnlenwi 9,373m o ffosydd fferm presennol, ac 
 

• yn creu 10,594m o ffosydd mwy, ac felly’n gwella’r capasiti storio 

dŵr presennol ar draws y Gwastadeddau. 
 

4.186 Yn ystod glawiad eithafol, byddai’r cynllun yn gollwng llai na hanner y dŵr 

ffo brig sy’n cael ei gyflenwi gan y tir ar hyn o bryd, gan ryddhau briglif o 



Adroddiad: APP/16/516215 

89 

 

 

 
 
 

3.5  l/s/ha  yn  unig  i’r  system  lagwnau,  ar  sail  storm  100  mlynedd 

(PIQ/094). 
 

4.187 Yn gyffredinol, byddai’r cynllun yn bodloni meini prawf TAN15 oherwydd: 
 

• ni fyddai perygl o lifogydd i unrhyw eiddo diwydiannol neu breswyl 
 

• ni fyddai unrhyw lifogydd dŵr wyneb yn ystod digwyddiad llifogydd 

1 mewn 100 mlynedd, ar hyd oes y prosiect, er - 
 

- gallai lefelau dŵr cynyddol o hyd at 100mm effeithio ar y tir 

amaeth yn uniongyrchol i’r de ohono 
 

- rhagfynegwyd cynnydd o hyd at 350mm i’r gogledd o Fagwyr, 

oherwydd yr angen i ymestyn cwlfert presennol Mill Reen yn 
sylweddol (ar sail digwyddiad llifogydd 1 mewn 100 mlynedd) 

 

- byddai angen prynu tir amaeth yn orfodol ger Magwyr i ddarparu 

hawliau i ollwng dŵr wyneb a dŵr llifogydd ar gyfer hyd o 600m i 
fyny’r afon, a 

 

- byddai angen set newydd o fflodiardau neu goredau goleddfol, a 

fyddai’n ei gwneud yn haws i CNC reoli’r rhwydwaith ffosydd 
draenio, ar bob croesfan (WG1.17.1, D17.2.2, PIQ026). 

 

Tystiolaeth Mr Mick Rawlings 
 

Effeithiau niweidiol y cynllun ar dreftadaeth ddiwylliannol 
 

4.188 Yn unol â DMRB, sefydlwyd ardal astudio o 200 metr o amgylch y cynllun 

er mwyn penderfynu ar ei effaith ar dreftadaeth ddiwylliannol yr ardal. 

Cafodd canlyniadau’r astudiaeth eu bwydo i DA Mawrth 2016 er mwyn 

adrodd yn unol â pholisi ac arweiniad presennol a datblygol. Rhoddodd 
panel cydnabyddedig o arbenigwyr ar archaeoleg a thirwedd hanesyddol 

Gwastadeddau Gwent gyngor ar yr effaith y byddai’r cynllun yn ei chael ar 

Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol, a arweiniodd at newid 

dyluniad cysyniadol gwreiddiol y cynllun er mwyn lleihau’r effaith ar 
adnoddau treftadaeth ddiwylliannol trwy gynnwys argloddiau isel, arwyneb 

ffordd sy’n lleihau sŵn a thirweddu (CD2.3.2, WG1.9.1). 
 

4.189 Mae lleoliadau a graddau’r adnoddau treftadaeth ddiwylliannol dynodedig 

statudol ac anstatudol yn yr ardal astudio i’w gweld ar Ffigurau 1 – 4 yn 
Atodiad A WG1.9.3, a oedd yn amlygu’r effaith niweidiol sylweddol ar yr 

adnoddau hyn a fyddai’n deillio o dorri trwy ymyl ogleddol dwy ran o 

Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Gwastadeddau Gwent, lle 

byddai effaith o faint Cymedrol yn arwain at effaith arwyddocaol Fawr. 
 

4.190 Byddai un Heneb Gofrestredig (HG), (sef y maen hir, sy’n debygol o fod o’r 

Oes Efydd, yng Ngwndy a adwaenir fel Devil’s Quoit), yn dioddef effaith 
Fawr, gydag arwyddocâd effaith Mawr, oherwydd y newidiadau i’w 

osodiad, ond dyluniwyd y cynllun i’w gadw yn y fan a’r lle, gan ddarparu 

hygyrchedd gwell a hysbysfwrdd.  Byddai effaith sylweddol dros dro ar HG 
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arall, sef y safle amffosog canoloesol i’r dwyrain o Wndy, o bwll benthyg 

dros dro, ond ar ôl ei adfer a phlannu coetir, byddai’r effaith yn fach 

(WG1.9.1). 
 

4.191 Byddai angen i’r adeilad rhestredig a adwaenir fel Woodland House gael ei 

ddymchwel ar gyfer y cynllun, a byddai’r effaith yn Fawr, ac arwyddocâd 
yr effaith yn Fawr ac yn barhaol. Byddai adleoli’r adeilad yn lleihau’r 

effaith i un Bach a byddai LlC yn cydweithio â Chyngor Sir Fynwy er mwyn 

ceisio cyflawni hynny (WG1.9.1). 
 

4.192 Byddai effeithiau niweidiol hirdymor o arwyddocâd Cymedrol ar y canlynol 

hefyd: 
 

• Pont Gludo Casnewydd, sef strwythur rhestredig Gradd I 
 

• Whitson Court, sef adeilad rhestredig Gradd II*, a 
 

• Tatton Farm, sef adeilad rhestredig Gradd II, 
 

i gyd o ganlyniad i newidiadau i’w gosodiadau (WG1.9.1). 
 

4.193 Byddai effeithiau niweidiol parhaol o arwyddocâd Cymedrol o ganlyniad i 

ddymchwel tri adeilad hanesyddol, nad ydynt yn rhai rhestredig, yn Nociau 

Casnewydd. Byddai’r cynllun yn arwain at gael gwared ag olion safle 
tennyn balŵn amddiffyn o’r Ail Ryfel Byd yn Pye Corner, Trefonnen, y 

bernir ei fod yn ased treftadaeth o werth uchel oherwydd ei brinder a’i 

gyflwr da. Byddai maint yr effaith yn Fawr a byddai’r arwyddocâd effaith 
canlyniadol yn Fawr. Mewn ymgynghoriad â Cadw, amlygwyd safle addas 

ger y draffordd arfaethedig i adleoli elfennau’r ased treftadaeth sy’n 

weddill, gan leihau’r effaith arno i Gymedrol a’r arwyddocâd effaith 
canlyniadol i Gymedrol (WG1.9.1). 

 

4.194 Byddai adeiladu’r cynllun yn arwain at effeithiau niweidiol Cymedrol ar y 

safleoedd archaeolegol hysbys canlynol: 
 

• llwyfan fach betryal amffosog o’r Oesoedd Canol, neu ar ôl yr 
Oesoedd Canol o bosibl, yn uniongyrchol i’r de-orllewin o gyffordd 

Rush Wall a North Row 
 

• grŵp o lociau o ddiwedd yr Oes Haearn a’r Oes Rufeinig gynnar 

ychydig i’r gorllewin o Fagwyr, a’r 
 

• setliad canoloesol crebachog yn Llanfihangel Rogiet. 
 

4.195 O fewn Gwastadeddau Gwent, gallai fod olion archaeolegol claddedig 

anhysbys o werth Uchel neu Uchel Iawn hyd yn oed, a gallai’r effeithiau ar 

yr olion hynny fod mor sylweddol â Mawr, gan arwain at effeithiau o 

arwyddocâd Mawr neu Fawr Iawn. 
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4.196 Canolbwynt Ardal Gadwraeth Llanfihangel Rogiet1 yw’r craidd goroesol o 

adeiladau hanesyddol yn Llanfihangel, sy’n cynnwys adeilad rhestredig 

Gradd II* Eglwys Sant Mihangel a’r Holl Saint, ynghyd â dwy fferm 
hanesyddol, sef Old Court Farm a Green Farm, sy’n cynnwys grwpiau o 

adeiladau rhestredig Gradd II. Arferai Llanfihangel fod yn arfer setliad 

mwy o lawer, wedi’i ganoli ar glwt pentref sylweddol wedi’i lleoli’n agos at 
fuarth presennol Green Farm. Mae’r Ardal Gadwraeth yn cynnwys yr holl 

dir a lenwyd yn flaenorol gan y setliad hwn, sydd bellach yn llai o lawer, yn 

ogystal â thir ychwanegol sy’n darparu ‘clustog’ i’r adeiladau presennol. 
Mae’r Ardal Gadwraeth hon o werth Canolig, oherwydd y mae’n cynnwys 

adeiladau sy’n cyfrannu’n sylweddol at ei chymeriad hanesyddol (Tabl 6.1 

HA 208/07-CD6.1.8, WG1.9.1). 
 

4.197 Byddai effaith ffisegol, uniongyrchol ar yr Ardal Gadwraeth yn deillio o: 
 

• golli tir 
 

• yr effaith ar olion archaeolegol cloddedig, a allai gael ei gwrthbwyso 

gan archwiliad archaeolegol 
 

• newidiadau gweledol, a 
 

• mân gynnydd mewn sŵn. 
 

Asesodd y DA yr effeithiau hyn yn Gymedrol, yn wreiddiol, gydag effaith 

niweidiol ag arwyddocâd Cymedrol. 
 

4.198 Ym Medi 2016, perodd ychwanegiad i’r cynllun yr angen i gynyddu’r 

cymeriant tir arfaethedig i’r gogledd o’r B4245 o oddeutu 8.92 ha, gan 

gynnwys 5.66 ha o goetir, coed/llwyni a glaswellt, y byddai rhywfaint 

ohono ar argloddiau, ac ardal trin dŵr 0.4 ha. I wrthbwyso hynny, byddai 
gostwng cylchfan arfaethedig yr M48 3m yn lleihau’r effeithiau gweledol a 

sŵn ar yr eglwys ac Old Court Farm, a byddai maint cyffredinol yr effaith 

ar yr Ardal Gadwraeth yn Gymedrol o niweidiol o hyd, ynghyd ag 
arwyddocâd yr effaith. Yn gryno, er na fyddai effaith ffisegol uniongyrchol 

ar graidd hanesyddol yr Ardal Gadwraeth a’i hadeiladau hanesyddol, 

byddai’r gallu i’w gwerthfawrogi a’i deall yn cael ei leihau (WG1.9.1). 
 

4.199 Mae’r DA yn cynnwys Cynllun Lliniaru Treftadaeth Ddiwylliannol (CHMP). 

Mae’r ddogfen hon yn enwi’r adeiladau hanesyddol hynny a fyddai’n destun 

cael eu cofnodi cyn eu dymchwel (naill ai cofnod manwl neu sylfaenol). 

Mae hefyd yn disgrifio rhaglen astudio’r dirwedd hanesyddol a fyddai’n cael 
ei chynnal mewn perthynas ag ardaloedd o ffeniau ôl  Gwastadeddau 

Gwent a fyddai’n cael eu croesi gan y draffordd arfaethedig. Mae’r CHMP 

yn enwi’r safleoedd archaeolegol hysbys y byddai’r cynllun yn effeithio 
 
 

 

 

1
Nodyn yr Arolygydd 

 

Ceir enwau amrywiol, ac felly penderfynwyd defnyddio’r iteriad hwn gan mai dyma yw enw 

swyddogol yr Ardal Gadwraeth. 
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arnynt, ac yn disgrifio cwmpas a maint unrhyw waith a fyddai’n cael ei 

gwblhau er mwyn lliniaru unrhyw effeithiau niweidiol. Mae  hefyd  yn 

amlygu ardaloedd i’w harchwilio ymhellach ac yn sefydlu y byddai briff 
gwylio archaeolegol yn cael ei gynnal yn ystod y cyfnod adeiladu 

(WG1.9.1, WG1.9.2). 
 

Barn Cadw 
 

4.200 Nid yw Cadw wedi gwrthwynebu’r cynllun ond ymgynghorwyd ag ef yn 

ffurfiol, fel corff statudol, ar y DA drafft a’i Atodiadau, a chadarnhaodd ei 

fod yn cytuno’n gyffredinol ag agweddau treftadaeth y DA/DAAau, ond bod 
ganddo bryderon ynghylch y canlynol: 

 

• yr effaith y byddai’r cynllun yn ei chael ar dirwedd hanesyddol 
Gwastadeddau Gwent 

 

• rhai adeiladau hanesyddol yn Nociau Casnewydd 
 

• gwerthuso archaeoleg cloddedig posibl, a 
 

• sut roedd cadwraeth yn cael ei chynllunio. 
 

Cadarnhaodd trafodaethau parhaus dderbynioldeb dull LlC o asesu 
archaeoleg ac adeiladau hanesyddol, a’u triniaeth arfaethedig, i Cadw, a 

oedd yn cydymffurfio â’r dull sefydledig a amlinellir yn DMRB (PIQ81 

diwygiedig). 
 

4.201 Mae PIQ 81 (diwygiedig) yn mynd i’r afael â’r gwyriad oddi wrth bolisi 

cenedlaethol. Roedd LlC wedi egluro’r hyn y gellid ei wneud ac na ellid ei 
wneud o ran cadwraeth yn y fan a’r lle. Eglurodd hefyd y byddai 

archwiliadau ymwthiol ar draws Gwastadeddau Gwent yn niweidiol iawn ac 

yn ofer pe na fyddai’r Gorchmynion yn cael eu cadarnhau. Derbyniodd 

Cadw yr ymatebion hyn a chadarnhaodd fod y gwyriad honedig oddi wrth 
bolisi cenedlaethol yn cyfeirio at y rhagdybiaeth o blaid gwarchod 

safleoedd archaeolegol o bwys cenedlaethol yn y fan a’r lle. Mae’r ymateb 

hefyd yn cadarnhau bod Cadw yn deall yr anawsterau sy’n gysylltiedig ag 
archwiliadau archaeolegol ymwthiol manwl yn amgylchedd gwlyptirol 

Gwastadeddau Gwent, ac yn cydnabod pe byddai safleoedd o bwys 

cenedlaethol eu hamlygu’n ddiweddarach, y byddai’r cyfleoedd i’w 
gwarchod yn y fan a’r lle yn gyfyngedig. Mae Cadw yn derbyn, yn yr 

achosion hyn, bod gwyro oddi wrth bolisi cenedlaethol (sef rhagdybiaeth o 

blaid eu gwarchod yn ffisegol yn y fan a’r lle) yn ddealladwy. 
 

Barn CNC – Datganiad Tir Cyffredin (DTC) (ID/155) 
 

4.202 Mae CNC yn cytuno â chasgliadau’r Asesiad o Arwyddocâd Effaith Datblygu 

ar Ardaloedd Tirwedd Hanesyddol ar y Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb 

Hanesyddol yng Nghymru, a adwaenir fel ASIDOHL2, fel yr amlinellir yn y 
DA yn Atodiad 8.3. Mewn geiriau eraill, byddai’r cynllun yn arwain at 

ostyngiad sylweddol yn y gallu i ddeall a gwerthfawrogi arwyddocâd y 

Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol, ac na ellir lliniaru’r effaith 
sylweddol honno (CD9.1.4). 
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4.203 Mae CNC hefyd yn cytuno â chasgliadau’r DA ei hun ynghylch yr effaith ar 

y Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol, sef: “byddai’r Cynllun yn 

arwain at effaith niweidiol hirdymor ar Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol 
Eithriadol Gwastadeddau Gwent. Mae hyn yn deillio o golli tir o fewn y 

dirwedd hanesyddol gofrestredig a gwahaniad canlyniadol sawl ardal 

cymeriad tirwedd hanesyddol a nodwyd, ynghyd ag effeithiau gweledol a 
chlywedol ar rannau o’r dirwedd hanesyddol gofrestredig na fydd effaith 

ffisegol arnynt.” 
 

4.204 Mae LlC a CNC wedi cytuno i symud rhaglen o ddadansoddiadau  o’r 

dirwedd hanesyddol ymlaen er mwyn gwrthbwyso rhai o’r effeithiau ar y 

dirwedd hanesyddol gofrestredig, a chynhwyswyd mesurau cysgodi pellach 

er mwyn gwarchod gosodiad Tatton Farm yn y cynllun, ond ni ellid dod i 
gytundeb ynghylch y canlynol: 

 

• defnyddio pwerau’r Gorchymyn Prynu Gorfodol i gaffael tir 

ychwanegol yn gyfan gwbl i wrthbwyso’r effeithiau ar y dirwedd 
hanesyddol, a’r 

 

• angen i gyfeirio’n benodol at ffosydd draenio/dyfrffosydd yn 

atodiadau’r CHMP, fel y maent wedi’u cynnwys yn yr eitem – Colli tir 

– gan alluogi dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o ddraeniad 

hanesyddol a’r defnydd o gyn wlyptiroedd. 
 

4.205 Codwyd y materion hyn yng nghyflwyniad terfynol CNC (ID 244) a’u 

hegluro ymhellach mewn llythyr dilynol (ID 254). O ran y cyntaf o’r 

pwyntiau bwled uchod, cadarnhaodd CNC nad oedd yn hyrwyddo 
defnyddio pwerau Gorchymyn Prynu Gorfodol. Ei gyngor oedd defnyddio’r 

tir o fewn y Gorchymyn Prynu Gorfodol presennol i wrthbwyso’r effeithiau 

ar y dirwedd hanesyddol gofrestredig (ar sail amlswyddogaethol, o bosibl). 
Roedd yr ail bwynt bwled yn ymwneud â’r tablau yn adroddiad ASIDOHL, 

ac mae CNC o’r farn bod y pwynt hwn yn bodoli o hyd. 
 

Effaith y cynllun ar yr amgylchedd naturiol 
 

Tystiolaeth Dr Keith Jones 
 

Effeithiau niweidiol y cynllun ar ecoleg 
 

4.206 Caiff effeithiau’r cynllun ar ecoleg a chadwraeth natur eu disgrifio ym 

mhennod 10 y DA, sy’n esbonio y cwblhawyd yr asesiad yn unol â’r 

arweiniad priodol. Ymgynghorwyd â CNC ynghylch cwmpas a 
methodolegau’r arolygon, a chynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd â hwy trwy 

gydol cyfnod datblygu’r cynigion. Mae trafodaethau’n parhau  gyda’r 

bwriad o ddatrys yr holl bryderon sy’n weddill gan CNC (WG1.18.1, 

WG1.18.2, PIQ05). 
 

4.207 Cynhaliwyd Asesiad o’r Goblygiadau ar Safleoedd yn Ewrop (AIES), ac 

adroddwyd ar hwnnw ar wahân yn y Datganiad i Lywio Asesiad Priodol 
(SIAA). Casgliad y SSIA oedd na fyddai unrhyw effaith niweidiol ar 

gyfanrwydd safleoedd yn Ewrop, naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â 

chynlluniau a phrosiectau eraill. 
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4.208 Gwnaed newidiadau i’r dyluniad cysyniadol cyn cyhoeddi’r Gorchmynion, 

yn dilyn ceisiadau gan CNC mewn rhai achosion, er mwyn lleihau 

effeithiau’r cynllun ar y SoDdGAau, gan gynnwys: 
 

• lleihau nifer yr ardaloedd trin dŵr, newid eu lleoliad a lleihau eu 
maint 

 

• symud yr ardaloedd trin dŵr i ochr ogleddol lai sensitif y draffordd 
arfaethedig 

 

• darparu cysylltedd ffosydd draenio ar hyd ochr ogleddol y draffordd 

arfaethedig er mwyn cludo llifddwr 
 

• cynnwys ffosydd fferm llai i’r de o’r llinell arfaethedig, a 
 

• lleihau ffens 3m y briffordd i 1m ar draws Gwastadeddau Gwent er 

mwyn gwarchod mwy o dir y SoDdGA y tu allan i ffin y briffordd 
(WG1.18.1, WG1.18.2). 

 

4.209 Byddai tua dau draean o’r draffordd arfaethedig yn croesi Gwastadeddau 

Gwent a chynefin ffosydd draenio a dyfrffosydd arbennig y SoDdGA o 

bryfed, infertebratau dyfrol a’r gardwenynen fain. Byddai Ardal Cadwraeth 
Arbennig (ACA) a SoDdGA Afon Wysg yn cael ei phontio gan draphontydd 

dynesu ar y naill ochr a’r llall, ynghyd â Safle o Bwysigrwydd ar gyfer 

Cadwraeth Natur (SINC) Afon Ebwy a phorthladd Casnewydd. Mae ardal o 
forfa heli ar lan ddwyreiniol Afon Wysg o fewn yr ACA, er nad yw’n 

nodwedd gymwys ar gyfer dynodiad ACA, a byddai’n lletya strwythur 

cynnal dwyreiniol y groesfan (WG1.18.1, WG1.18.2). 
 

4.210 Cyfanswm arwynebedd Gwastadeddau Gwent yw 5,856ha a’r cymeriad tir 

parhaol fyddai 115ha neu 1.96% o arwynebedd y Gwastadeddau. Byddai 
caniatáu ar gyfer cymeriad tir dros dro, yn ogystal â’r caffaeliad parhaol, 

yn cynyddu’r ffigur hwnnw dros dro i 2.17% (PIQ31). 
 

4.211 Oherwydd y gallai amhariad posibl i’r SoDdGAau ddeillio o gymeriad tir, 
adeiladu a gweithrediad y ffordd, ystyriwyd mesurau i liniaru’r effeithiau 

hyn yn rhan gynhenid ac iterus o’r broses o ddatblygu ac asesu’r cynllun, 

fel y llywiwyd gan ymgynghori cydweithredol â rhanddeiliaid. Mae’r 
ardaloedd mawr o dir, sydd wedi’u cynnwys yn y Gorchymyn Prynu 

Gorfodol ac wedi’u nodi i liniaru effeithiau niweidiol y cynllun, yn Tatton 

Farm, Mardy Farm a Gwaun Cil-y-coed, yn rhagori ar yr ardal cymeriant tir 
ac yn ddigonol i fodloni gofyniad y strategaeth lliniaru ar gyfer colli cors 

bori. Byddai ardal arall o dir i’r de o Tatton Farm yn cael ei defnyddio i 

ddarparu cynefin ar gyfer madfallod dŵr cribog, a byddai rhagor o dir a 

brynir gan Tata Steel yn cael ei greu yn gynefin ar gyfer adar. Yn y pen 
draw, byddai arwynebedd Gwastadeddau Gwent sydd ar gael ar gyfer 

ecoleg yn fwy nag ydyw ar hyn o bryd (CD2.4.14, PIQ05, PIQ06, PIQ23). 
 

4.212 Byddai mesurau eraill i leihau neu liniaru effeithiau niweidiol y cynllun yn 

cynnwys: 
 

• darparu ardaloedd trin dŵr i reoli cyfaint ac ansawdd y dŵr sy’n 
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cael ei ollwng i system ffosydd draenio’r Gwastadeddau 
 

• cynnal a chadw cysylltiadau’r holl ffosydd draenio presennol o dan y 

draffordd 
 

• darparu ffensys llinol i famaliaid ar hyd ochr y draffordd 
 

• osgoi goleuadau ffordd, heblaw ar gyffyrdd ac ar bont Afon Wysg 
 

• dylunio goleuadau i atal goleuo sianeli a glannau’r afonydd 
 

• lleihau gollyngiad golau cymaint ag y bo modd 
 

• darparu croesfannau i famaliaid mewn lleoliadau addas drwy 

arglawdd y draffordd a thwneli i famaliaid yn gyfagos at gwlfertau’r 
ffosydd draenio 

 

• plannu penodol i arwain ystlumod i gwlfertau a chroesfannau eraill 
 

• tramwyfa i ddyfrgwn ger piler dwyreiniol traphont Wysg (PIQ14) 
 

• darparu tramwyfeydd i lyswennod ar yr holl fflodiardau newydd 
 

• defnyddio planhigion presennol a deunyddiau o’r ffosydd draenio a’r 

dyfrffosydd presennol i annog macroffytau dyfrol i gytrefu’r ffosydd 
draenio a’r dyfrffosydd newydd (WG1.18.1, WG1.18.2). 

 

4.213 Lle na fu’n bosibl osgoi neu leihau’r effeithiau niweidiol, yn unol â Nodyn 

Cyngor Priffyrdd 205/08 DMRB, byddai mesurau i wrthbwyso’r effeithiau 

hyn yn cynnwys: 
 

• ailosod ffosydd draenio ar gymhareb nad yw’n llai nag 1:1 
 

• ailosod dyfrffosydd ar gymhareb nad yw’n llai nag 1:1 
 

• darparu tirweddau/cynefinoedd fel y dangosir ar yr Uwchgynllun 

Amgylcheddol 
 

• ailosod morfa heli 
 

• cyfoethogi tir yn ecolegol yn lleoliadau lliniaru’r 3 SoDdGA 
 

• darparu 3 set moch daear gyfnewid 
 

• darparu ysgubor ystlumod i’r gogledd o Fagwyr 
 

• darparu blychau ystlumod 
 

• defnyddio priddoedd coetir a gwreiddgyffion yn yr ardaloedd plannu 
newydd, ac 

 

• ymrwymo i archwilio’r potensial i drawsleoli tywarchen capiau cwyr 
(CD13.2.6, WG1.18.1, WG1.18.2, PIQ21). 
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4.214 Byddai’r mesurau i’w rhoi ar waith yn ystod y cyfnod adeiladu, ar ben 

mesurau i reoli llygredd, yn cynnwys: 
 

• datganiad dull bioddiogelwch ar gyfer gwaith ar y safle (gan 
gynnwys arolygon ecoleg) 

 

• dal a thrawsleoli pathewod, ymlusgiaid, llygod y dŵr a’r fadfall ddŵr 

gribog 
 

• tynnu clwydydd ystlumod yn ystod y tymor priodol 
 

• cau setiau moch daear yn ystod y tymor priodol 
 

• arolygon cyn-adeiladu ar gyfer ystlumod, moch daear, llygod y dŵr, 

dyfrgwn, madfallod dŵr cribog a nodweddion sydd o bwys i neidr y 
glaswellt er mwyn cadarnhau’r mesurau sydd eu hangen yn ystod y 
cyfnod adeiladu 

 

• clirio llystyfiant sy’n addas ar gyfer adar sy’n nythu y tu allan i 
dymor nythu adar 

 

• rheoli dŵr wyneb a dŵr daear yn ystod y cyfnod adeiladu, gan 

gynnwys cynnal a chadw lefelau’r dŵr mewn ffosydd draenio a 
ffosydd fferm, gwagio pyllau benthyg a darparu ardaloedd trin dŵr 

dros dro 
 

• byddai goleuadau adeiladu yn cael eu dylunio a’u rheoli i leihau 

gollyngiad golau y tu allan i’r ardal weithio 
 

• gosod pileri ar gyfer cynhalydd dwyreiniol pont Afon Wysg y tu allan 
i’r prif gyfnod mudo pysgod 

 

• darparu ffensys mamaliaid yn ystod y cyfnod adeiladu, yn ôl yr 
angen 

 

• darparu modd i fywyd gwyllt ddianc o gloddfeydd, ac 
 

• adfer y safleoedd adeiladu yn Great Pencarn, Dociau Casnewydd a 
Gwaith Dur Tata ar ôl i’r gwaith adeiladu gael ei gwblhau 
(WG1.18.1, WG1.18.2). 

 

4.215 At ddibenion asesu yn y DA, ystyriwyd y safleoedd dynodedig a’r 

gwarchodfeydd natur yn eu rhinwedd eu hunain, a rhoddwyd derbynyddion 

ecolegol gwerthfawr eraill gyda’i gilydd o dan unedau ecolegol ar sail y 

cynefinoedd a’r rhywogaethau a oedd yn bresennol ac y byddai’r cynllun 
yn effeithio arnynt mewn ffyrdd tebyg. 

 

4.216 Daeth y DA i’r casgliad, er y byddai cynnydd mewn crynodiadau NOx 
cymedrig blynyddol a dyddodiadau nitrogen yn y safleoedd dynodedig a 

aseswyd, ni ddisgwylir rhagori ar y llwythi critigol, a byddai achosion o 

ragori ar yr amcan NOx cymedrig blynyddol rhagofalus wedi’u cyfyngu i 2 

o’r 11 o safleoedd dynodedig a aseswyd yn unig, a dim ond o fewn 20m o 
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linell ganol bob cerbytffordd, ac felly dim ond cyfran fach iawn o’r safle 

dynodedig yr effeithir arni. At ei gilydd, ni fyddai unrhyw effaith sylweddol 

ar safleoedd dynodedig, o ran crynodiadau NOx a dyddodiadau nitrogen. 
 

4.217 Byddai’r ardal o forfa heli y byddai adeiladu’r bont dros Afon Wysg yn 

effeithio arni yn cael ei disodli gan forfa heli newydd mewn ardal a 
ddefnyddir i adeiladu’r groesfan wedi i’r gwaith adeiladu gael ei gwblhau. 

Nid yw’r forfa heli yn un o’r nodweddion y mae’r ACA wedi’i dynodi ar ei 

chyfer. Felly, ni fyddai unrhyw golled nag effaith niweidiol ar nodwedd 
allweddol ACA o ganlyniad i’r cymeriant tir (WG1.18.1, WG1.18.2). 

 

4.218 Byddai’r cymeriant tir ar gyfer y cynllun yn cael effaith sylweddol ar y 

SoDdGAau lleol, er y byddai’r mesurau lliniaru a chyfoethogi ychwanegol 
yn dechrau  cyn  y cyfnod adeiladu. Trwy ddefnyddio dull rhagofalus, 

byddai’r effeithiau tymor byr, canolig a thymor hir ar SoDdGAau 

Gwastadeddau Gwent yn arwyddocaol o hyd. Byddai’r effeithiau ar 
SoDdGA Afon Wysg (Wysg Isaf) yn fach yn y tymor hir. Ar ôl y cyfnod 

adeiladu, byddai rhai rhannau o’r SoDdGAau i’r gogledd o’r  draffordd 

wedi’u gwahanu oddi wrth brif ran y safleoedd dynodedig i’r de. 
 

4.219 Gallai’r holl ardaloedd cors bori gael eu rheoli a hyd, ac ni fyddai’r 
effeithiau’n arwyddocaol. 

 

4.220 Ni fyddai unrhyw gymeriad tir o Wlyptiroedd Casnewydd na gwarchodfa 
natur Dolydd Great Traston, nac o brif ran gwarchodfa natur Cors Magwyr, 

sydd ar agor i’r cyhoedd. Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent yn berchen ar 

dir ar Gomin Barecroft hefyd, sydd wedi’i ddynodi’n SINC. Hyd yn oed pe 
byddai’r tir hwn yn cael ei ystyried yn rhan o’r warchodfa natur, ni fyddai 

unrhyw effaith arwyddocaol arno o gymeriant tir, adeiladu a gweithredu’r 

draffordd. 
 

4.221 Byddai’r cynllun hefyd yn croesi safleoedd dynodedig anstatudol, gan 

gynnwys naw SINC, a byddai cymeriant tir dros dro o fewn 3 SINC yn 

ystod y cyfnod adeiladu. At ei gilydd, byddai’r effeithiau ar yr ardaloedd 
hyn yn arwyddocaol. Yn ystod y cyfnod adeiladu, mae’n bosibl y bydd 

effeithiau sylweddol ar afonydd, morfa heli, merddwr ewtroffig a gwelyau 

cyrs (WG1.18.1, WG1.18.2). 
 

4.222 Ni fyddai unrhyw effaith sylweddol ar gynefin yn deillio o weithredu’r 

cynllun, ond byddai cymeriant tir yn cael effeithiau hirdymor sylweddol ar 
y gardwenynen fain, infertebratau daearol eraill, yr aran gyffredin a thelor 

Cetti. Byddai effeithiau sylweddol tymor byr neu ganolig (neu yn ystod y 

cyfnod adeiladu) ar blanhigion glaswelltir gwlyb, planhigion dyfrol, dŵr, 
infertebratau dŵr croyw, y gardwenynen fain, infertebratau daearol eraill, 

ystlumod, yr aran gyffredin, telor Cetti, y dylluan wen ac adar gaeafu (y 

pibydd coesgoch, y gors-hwyaden lwyd a’r hwyaden gynffonfain). Byddai 

gweithrediad y draffordd yn cael effeithiau hirdymor sylweddol ar 
ddyfrgwn, ystlumod, yr aran gyffredin a thelor Cetti (WG1.21.1, 

WG1.21.2). 
 

Tystiolaeth Dr Simon Zisman 
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Effaith y cynllun ar adar 
 

4.223 Trefnwyd bod manylion am yr astudiaethau desg a’r arolygon a gynhaliwyd 

ar gyfer adar wrth baratoi’r DA ar gael i’r cyhoedd, a bodlonwyd y gofyniad 

o dan y Rheoliadau Cynefinoedd i baratoi gwybodaeth i Lywio Asesiad 

Priodol. Y casgliad y daethpwyd iddo oedd na fyddai unrhyw effaith 
niweidiol ar gyfanrwydd Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA)/safle Ramsar 

Aber Hafren (WG1.21.1). 
 

4.224 Ymgynghorwyd â CNC ynghylch cwmpas a methodolegau’r arolwg adar, ac 

mae’r ymgynghoriad yn parhau. Parhawyd i ymgynghori â’r Gymdeithas 
Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) hefyd ynghylch y cynigion lliniaru ar 

gyfer adar. Byddai colled cynefinoedd yn cael ei liniaru trwy’r Cynllun 

Lliniaru Amgylcheddol diwygiedig, y strategaeth lliniaru ar gyfer ffosydd 

draenio a’r strategaeth lliniaru SoDdGAau. Y nod fyddai creu cynefin 
newydd i adar y dŵr a chynefin nythu newydd i’r aran gyffredin. Darperir 

blychau nythu i dylluanod gwynion 3 chilometr o’r draffordd, a byddai 

adfer y safleoedd adeiladu yng Ngwaith Dur Tata yn darparu brithwaith 
addas o gynefinoedd i delor Cetti. Byddai rhaglen gynnar o waith lliniaru 

cynefinoedd yn lleihau effeithiau gwahaniad neu ddarniad yn ystod  y 

cyfnod adeiladu. Byddai amhariad y gwaith adeiladu ar adar gaeafu ac 
adar sy’n bridio yn cael ei leihau trwy gyfuniad o fesurau (WG1.21.1, 

1.21.2). 
 

4.225 Byddai’r cynllun yn cynnwys mesurau i leihau llygredd cyrsiau dŵr ac osgoi 
effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar gynefinoedd gwlyptir a’r adar 

sy’n eu defnyddio ar gyfer porthianna, nythu neu glwydo. Byddai coed a 

llwyni priodol yn cael eu plannu ychydig yn ôl i’r ffordd. Byddai’r 
strategaeth goleuo yn lleihau’r perygl o newidiadau uniongyrchol neu 

anuniongyrchol a allai atal rhydwyr ac adar gwyllt rhag porthianna neu 

glwydo ar gynefinoedd yn gyfagos at Afon Wysg ac Afon Ebwy. Byddai 

monitro’n cael ei wneud yn ystod y cyfnod adeiladu a gweithredu er mwyn 
cadarnhau effeithiolrwydd y mesurau lliniaru, a llywio’r angen i’w newid, 

yn ôl yr angen (WG1.21.1). 
 

4.226 Byddai’r effeithiau gweddilliol ar adar yn cynnwys colli cynefinoedd, 

amhariad neu ddadleoliad, gwahaniad, llygredd a chael eu hanafu gan 

draffig y ffyrdd. O ran colli cynefinoedd, ni fyddai unrhyw risg sylweddol i 

unrhyw rai o rywogaethau cymwys AGA/safle Ramsar Aber Hafren. Ni 
fyddai unrhyw effaith sylweddol ar nodweddion adar cymwys y SoDdGAau. 

Mae SINCau Solutia a Bowcett Field/Comin Barecroft yn gartref i delor 

Cetti ar hyn o bryd, a byddai cymeriant tir yn cael effaith niweidiol Fawr, 
gydag effaith o arwyddocâd Cymedrol neu Fawr yn y tymor byr. Byddai 

hyn yn lleihau i effaith niweidiol o faint Cymedrol ac arwyddocâd Cymedrol 

yn y tymor canolig i’r tymor hir, wrth i’r ardaloedd lliniaru aeddfedu 
(WG1.21.1). 

 

4.227 Byddai’r cynllun yn arwain at effeithiau sylweddol i delor Cetti, y dylluan 
wen a’r aran gyffredin. Ar gyfer telor Cetti, gan ystyried adfer y tir yng 

Ngwaith Dur Tata a gwelliannau neu fesurau lliniaru eraill, byddai’r 

effeithiau gweddilliol niweidiol yn Gymedrol yn y tymor hir, ac felly o 
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arwyddocâd Cymedrol neu Fawr. Ar gyfer y dylluan wen, byddai 

cymeriant tir yn lleihau ardaloedd porthianna. Wrth i gynefinoedd lliniaru 

ymsefydlu yn y tymor canolig, ni fyddai’r effaith weddilliol ar dylluanod 
gwynion yn arwyddocaol mwyach. 

 

4.228 Er nad yw wedi’i warchod yn benodol, mae’r aran gyffredin yn aderyn prin 
yn y DU ac yn destun prosiect ailgyflwyno diweddar, a ganolbwyntiwyd yn 

ne-orllewin Lloegr. Mae ardal yr astudiaeth yn cynnwys cynefin addas ar 

gyfer bridio’r garan, a chadarnhawyd bridio a magu llwyddiannus yn 2016 
a 2017, mewn cynefin yn gyfagos at linell arfaethedig y cynllun. Mae’r 

adar hyn wedi’u priodoli’n adar o werth cenedlaethol neu werth uchel, ac 

mae’n debygol y byddai cymeriant tir yn niweidio lleoliad nythu’r adar 

presennol. Gan ystyried mesurau lliniaru, byddai arwyddocâd yr effaith yn 
Fawr/Mawr Iawn yn y tymor byr, ond yn lleihau wrth i’r cynefin lliniaru ar 

gyfer garan sy’n nythu aeddfedu a chynyddu o ran ei addasrwydd. Pe 

byddai’r garanod yn adleoli ac yn nythu’n llwyddiannus yn yr ardal hon, 
byddai’r effaith tymor canolig i dymor hir yn is ond, oherwydd na ellir 

rhagfynegi defnydd y cynefin nythu lliniaru newydd ag unrhyw sicrwydd, 

defnyddiwyd dull rhagofalus yn yr asesiad, a barnwyd bod effaith colli’r 

cynefin yn Gymedrol/Mawr yn y tymor canolig i’r tymor hir (ID187). 
 

4.229 Ystyriwyd yr effeithiau yn deillio o amhariad, dadleoli a gwahaniad ar gyfer 
safleoedd â dynodiad rhyngwladol, SoDdGAau, safleoedd o bwys ar gyfer 

cadwraeth natur ac ar gyfer rhywogaethau adar allweddol. Aseswyd bod 

yr holl effeithiau hyn yn Fach neu’n Niwtral, ac eithrio’r effaith ar delor 
Cetti, a fyddai’n Gymedrol o niweidiol, gyda’r arwyddocâd effaith 

gweddilliol yn aros yn Gymedrol neu’n Fawr. Ni fyddai unrhyw effaith 

niweidiol sylweddol ar adar o ganlyniad i amharu ar hydroleg neu oferiad 

llygredd wrth i’r Cynllun gael ei weithredu (ID187). 
 

Tystiolaeth Mr Jonathan Davies 
 

 Y r effaith a r bathewod a llygod y dŵr  
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Goddiweddwyd y dystiolaeth helaeth gynharach mewn perthynas â’r ddwy rywogaeth hyn, 
gan arwain at newid sylweddol i’r dystiolaeth a gyflwynwyd gan LlC i’r Ymchwiliad, a’i 
disodli, trwy’r Datganiad Tir Cyffredin (DTC) y cytunwyd arno â CNC (ID105 ac ID154). 
Felly, rwy’n adrodd ar gynnwys y DTC yn Adran 6 yr adroddiad hwn o dan wrthwynebiad 
CNC. Mae hynny’n cwmpasu’r brif dystiolaeth yn ymwneud â’r materion hyn, i raddau 
helaeth. 

 

4.230 Byddai’r cynllun yn effeithio ar ardaloedd o gynefin y pathew, sef 
rhywogaeth a warchodir gan Ewrop, a chytunwyd ar strategaeth lliniaru 

ddrafft i wrthbwyso’r effaith honno gyda CNC. Mae’r strategaeth wedi’i 

seilio ar dystiolaeth wirioneddol o arolwg, a ddaeth i’r casgliad na fyddai 
angen unrhyw bont ar draws y draffordd arfaethedig, oherwydd y byddai’r 

boblogaeth ar y naill ochr a’r llall yn cynyddu wedi i’r holl waith gwella 

cynefin gael ei gwblhau. Byddai hyn yn cydsynio â phrofiad trawsleoli 
llwyddiannus mewn mannau eraill. Roedd y strategaeth yn mynnu lefel 

uchel o hyder i gydsynio â lefel uchel y warchodaeth gyfreithiol sydd gan y 

pathew, ynghyd â’i statws cadwraeth.  Byddai hefyd yn cynnwys mwyhad 
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sylweddol i’r rhywogaeth ag ardal 90ha yng Nghoed Mawr yn cael ei 

throsi’n gynefin pathewod (WG1.19.1, ID/154, PIQ30). 
 

4.231 Arolygwyd poblogaeth llygod y dŵr 500m i’r naill ochr a’r llall o’r draffordd 
arfaethedig, ac aseswyd ei bod o werth sirol. Byddai cyfrif priodol o leoliad 

yr anifeiliaid yn cael ei gymryd wrth greu’r cynefinoedd lliniaru ffosydd 

draenio yn ardaloedd lliniaru’r SoDdGAau. Ni fyddai darniad yn peri i 

gyfnewid genetig rhwng yr anifeiliaid fod yn broblem (WG1.19.1, ID/105). 
 

 
 

Gwasanaethau Ecosystem 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Codwyd y mater o wasanaethau ecosystem a phwysigrwydd ystyried goblygiadau 
eocnomaidd effeithiau amgylcheddol wrth wneud penderfyniadau gan GWT a CPRW. Er 
mwyn mynd i’r afael â’r pryderon hyn, comisiynodd LlC adroddiad gwasanaethau 
ecosystem (ESR). Cafodd hwn ei gyflwyno i’r Ymchwiliad gan LlC yn ID 186. Mae 
hanfodion yr adroddiad, fel y’i cyflwynwyd gan LlC, i’w gweld yn uniongyrchol isod. 

 

4.232 Byddai’r cynllun yn effeithio ar 4 math eang o ecosystem: SoDdGAau 
Gwastadeddau Gwent, tir ffermio y tu allan i’r SoDdGAau, coetir a thir 

prysg y tu allan i’r SoDdGAau a thir llwyd. Cynhaliwyd asesiad ansoddol 

o’r gwasanaethau ecosystem a ddarperir ym mhob un o’r pedwar math 
eang hyn. Lle byddant yn cael eu colli, byddai hynny’n cael effaith 

negyddol ar ecowasanaethau lleol. 
 

4.233 Byddai’r Cynllun yn effeithio’n barhaol neu dros dro ar gyfanswm 125 ha o 

dir SoDdGA, y byddai 86 ha ohono o fewn ôl troed parhaol y draffordd. 

Mae’r 3 ardal lliniaru amgylcheddol ym Maerdy Farn (34 ha), Tatton Farm 
(42 ha) a Gwaun Cil-y-coed (55 ha) yn dod i gyfanswm o oddeutu 131 ha. 

Byddai’r ardaloedd hyn yn cael eu gwella a’u rheoli ar gyfer cors bori’r 

gorlifdir â ffosydd draenio. Y nod fyddai troi’n ôl o’r glaswelltir âr 
ffrwythlonedig a gwell presennol i laswelltir dwysedd isel â chyfoeth o 

rywogaethau. Byddai hyn yn dod â manteision o ran ansawdd dŵr yn yr 

ardaloedd hyn trwy gael gwared â mewnbwn gwrtaith a phlaladdwyr. 

Bwriedir i o leiaf un o’r ardaloedd hyn fod ar agor i’r cyhoedd a darparu 
cyfleoedd dysgu. Byddai’r mesurau hyn yn welliant cadarnhaol i 

wasanaethau ecosystem yr ardal (ID186). 
 

4.234 Byddai plannu coetirol ar gymhareb o 2:1, gyda 103 ha yn disodli’r 50 ha 

a fyddai’n cael ei golli, a fyddai eto’n gwella ecowasanaethau yn y tymor 
hir. 

 

4.235 Priodolwyd gwerthoedd ariannol i golli ac ennill y gwasanaethau gwahanol 
o ganlyniad i’r Cynllun a’i fesurau lliniaru. Mae’r fethodoleg a’r ffynonellau 

data a ddefnyddiwyd2, ynghyd â’r cyfyngiadau a’r ystyriaeth a roddwyd i 
 

 

 

2 Roedd gwerthoedd ariannol gwasanaethau ecosystem yn deillio o ddogfennau a 
baratowyd ar gyfer ONS ac Asesiad Ecosystemau Cenedlaethol y DU (UK NEA). 
Mae’r ffynonellau hyn yn cynnwys Morris a Camino (2011). 



Adroddiad: APP/16/516215 

101 

 

 

 
 
 

ôl-ddyddodion calchfaen er mwyn i fesurau lliniaru ddod yn effeithiol, wedi 

cynhyrchu gwerth net o effaith gyffredinol ar ecowasanaethau’r ardal o 
ganlyniad i’r cynllun. Mae’r cyfrifiadau yn rhoi ffigur ar gyfer y golled 
amcangyfrifedig o fanteision gwasanaethau ecosystem o fymryn dros £6m 
(dros 100 mlynedd). Y ffigur amcangyfrifedig cyfatebol ar gyfer gwerth 
manteision yn deillio o’r mesurau lliniaru yw £7.7m (dros 100 mlynedd), a 
byddai’r manteision wedi’u gohirio yn ôl yr amser a gymerir i gynefinoedd 

gwahanol gyrraedd eu haeddfedrwydd llawn3. Mae hyn yn rhoi budd net 
cyffredinol o £1.7m i werth ariannol ecowasanaethau lleol dros 100 
mlynedd o ganlyniad i’r cynllun (ID186). 

 

Tystiolaeth Mr Richard Green 
 

Yr effaith ar ystlumod 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Goddiweddwyd y dystiolaeth helaeth gynharach mewn perthynas ag ystlumod, gan arwain 
at newid sylweddol i’r dystiolaeth a gyflwynwyd gan LlC i’r Ymchwiliad, a’i disodli, trwy’r 
Datganiad Tir Cyffredin (DTC) y cytunwyd arno â CNC. Felly, rwy’n adrodd ar gynnwys y 
DTC yn Adran 6 yr adroddiad hwn o dan wrthwynebiad CNC. Mae hynny, a’r gwrthbrofion 
manwl i Ymddiriedolaeth Natur Gwent ac eraill, yn cwmpasu’r brif dystiolaeth yn ymwneud 
â’r materion hyn, i raddau helaeth (ID104). 

 

4.236 Aseswyd maint yr effaith y byddai’r cynllun yn ei chael ar ystlumod, ac 
mae CNC wedi cytuno â’r asesiad hwnnw. Byddai goleuadau ffordd lle 

mae ystlumod yn debygol o fod yn bresennol wedi’u cyfyngu i gyffyrdd 

penodol a Phont Afon Wysg. Bydd y goleuadau wedi’u dylunio i osgoi’r 
cynefinoedd a’r mannau croesi cyfagos. Amlygodd yr arolwg ystlumod fod 

llawer o’r ardaloedd â’r mwyaf o weithgarwch ystlumod yn agos at ffyrdd 

prysur presennol, gan gynnwys yr M4 bresennol (gyda chlwydydd 
ystlumod lleiaf wedi’u lleoli o fewn 140m a 300m). Mae’r cynefinoedd yn 

yr ardal eisoes yn dioddef sŵn a golau o’r ffyrdd presennol, ardaloedd 

adeiledig a’r brif linell reilffordd. Mae’n dilyn bod yr ystlumod naill ai’n 

goddef yr ardaloedd hyn neu eu bod wedi’u dadleoli eisoes. Datblygu 
strategaeth lliniaru i ystlumod ar gyfer y cynllun, a chytunwyd ar DTC gyda 

CNC. Byddai trwydded yn cael ei cheisio gan CNC mewn perthynas ag 

amharu ar safleoedd clwydydd ystlumod neu bridio, gan ystyried y 
mesurau lliniaru profedig arfaethedig (WG 1.20.1, 1.20.2, ID/56a, PIQ08, 

PIQ16). 
 

Tystiolaeth Mr Nicholas Rowson 
 

Effeithiau niweidiol y cynllun ar y dirwedd 
 

4.237 Mae’r DA yn cynnwys Asesiad Effaith ar y Dirwedd ac Effaith Weledol 

(LVIA) y cynllun, a gynhaliwyd yn unol â DMRB. Roedd y LVIA yn ystyried 
effeithiau adeiladu a gweithredu, amodau’r cynllun yn ystod y dydd a’r nos 

 
 

 

3 Mae’r amseroedd yn cynnwys 8 mlynedd i gynefinoedd SoDdGA a 35 mlynedd ar 

gyfer coetiroedd. 
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wedi iddo gael ei roi ar waith, a’r mesurau lliniaru arfaethedig yn ystod 

Blwyddyn 1 ar ôl agor a Blwyddyn 15 ar ôl agor. Penderfynwyd ar 

ddyluniad y dirwedd sydd i’w weld yn y Cynlluniau Lliniaru Amgylcheddol 
(EMPau) ar ôl ymgynghori â CNC ac awdurdodau lleol. Roedd CNC a 

Chyngor Dinas Casnewydd yn cytuno â chanfyddiadau’r LVIA, tra bod barn 

Cyngor Sir Fynwy yn niwtral (WG1.8.1, WG1.8.2). 
 

4.238 Byddai’r mesurau lliniaru tirweddu, ar sail arfer gorau, yn gweithredu 

amcanion polisi cynllunio lleol ac amcanion y cynllun. Yn dilyn adolygiad â 
CNC ac awdurdodau lleol, mabwysiadwyd barn gyffredin y byddai 

Gwastadeddau Gwent yn cael eu gwasanaethu orau gan ddyluniad tirwedd 

glaswelltir. Byddai’r dyluniad hwnnw: 
 

• yn integreiddio’r cynllun yn y dirwedd hanesyddol 
 

• yn darparu golygfeydd o’r Gwastadeddau 
 

• yn creu gwahanolrwydd y dirwedd mewn mannau allweddol 
 

• yn sicrhau bod strwythurau’n addas yn weledol, ac 
 

• yn sicrhau y byddai Croesfan Wysg fawreddog yn ddyluniad sy’n 
“werth ei ddathlu”. 

 

4.239 Adolygwyd y bont geblau dros afon Wysg yn annibynnol gan Gomisiwn 

Dylunio Cymru, a oedd o’r farn ei bod o ansawdd uchel. Byddai’n 

ymyrraeth fawr yn y dirwedd, a byddai golygfeydd yn amrywio o 
dderbynyddion yn agos at y bont i olygfeydd pell o Gymru a Lloegr. Roedd 

CNC yn cytuno â LVIA y bont arfaethedig, a fyddai’n fuddiol yn gyffredinol, 

yn enwedig o olygfeydd canolig i olygfeydd pell (WG1.8.1, ID/06). 
 

4.240 Mae effeithiau’r cynllun ar y dirwedd yn amrywio o Niwtral i Niweidiol Mawr 

ym mlynyddoedd 1 ac 15. Mae’r effeithiau gweledol ar eu mwyaf ym 

mlwyddyn 1; erbyn blwyddyn 15, byddai plannu yn cyflawni’r mesurau 
lliniaru gweledol bwriadedig. Byddai ceisio cysgodi’r draffordd yn gyfan 

gwbl trwy blannu coed a choetir yn creu effaith niweidiol ar y dirwedd 

hanesyddol, yn ffisegol ac yn weledol. Byddai hefyd yn cael effeithiau 

niweidiol ar ansawdd ecolegol y rhwydwaith draenio drwy gysgodi, a gallai 
hynny arwain at golli tir SoDdGA. Mewn gwirionedd, byddai mesurau 

lliniaru cysgodi gweledol yn cael eu haberthu er mwyn osgoi’r effeithiau 

hyn. 
 

4.241 Byddai’r cynllun yn cael ei oleuo ar gyffyrdd a chroesfannau’r afonydd yn 

unig, a byddai’r goleuadau ar gyffordd Glan Llyn yn finimol (PIQ53). 
 

4.242 Bu’r newidiadau cynyddol i ddyluniad y cynllun yn destun LVIA ac, mewn 
rhai achosion maent wedi lleihau’r effaith, er enghraifft gostwng cyffordd 

Magwyr. Byddai’r aliniad arfaethedig, sydd wedi’i osod mor bell ag y bo’n 

ymarferol ar hyd ffin ogleddol Gwastadeddau Gwent, yn taro cydbwysedd 
rhwng yr effeithiau ar y Gwastadeddau a’r effaith ar ardaloedd preswyl. 

Fodd bynnag, byddai’r draffordd yn cael effaith niweidiol fawr neu fawr 

iawn ar gymeriad tirwedd yr ardal.  Dewiswyd golygfannau cynrychioliadol 
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mewn tua 97 o leoliadau4, gan gynnwys eiddo preswyl a dibreswyl, ffyrdd 

a hawliau tramwy. Ni fyddai unrhyw olygfeydd sylweddol o 74% o’r 

lleoliadau hyn pan agorir y draffordd. Mae hyn yn cynyddu i 88% 15 
mlynedd yn ddiweddarach. Byddai effeithiau gweledol sylweddol ar 

rannau o ardal yr astudiaeth, ond byddai effaith y golygfeydd ar 

breswylwyr yn cael ei lliniaru cymaint ag y bo modd. Ar hyn o bryd, mae’r 
ymdeimlad o lonyddwch ar y Gwastadeddau yn cynyddu wrth i’r pellter 

rhwng y dirwedd wledig, i’r de yn bennaf, a nodweddion diwydiannol 

Casnewydd, prif ffyrdd a chysylltiadau rheilffordd i’r gogledd gynyddu 
(WG1.8.1). 

 

Barn CNC – DTC (ID 155) 
 

4.243 Mae CNC yn cytuno ag asesiad a chasgliadau’r LVIA yn y DA, y byddai 

effeithiau niweidiol sylweddol ar y dirwedd ac yn weledol, gan gynnwys ar 
dirwedd hynod sensitif Gwastadeddau Gwent. Ar ôl rhoi’r mesurau lliniaru 

ar waith, byddai’r effeithiau hyn yn lleihau, ond byddai effeithiau niweidiol 

sylweddol ar gymeriad y dirwedd o hyd, ynghyd â nifer o olygfannau, 

eiddo preswyl a hawliau tramwy. Aethpwyd i’r afael â’r rhan fwyaf o’r 
argymhellion neu’n pwyntiau gweddilliol a wnaed gan CNC ynghylch 

materion tirwedd, a gwnaeth ymrwymiadau yn y Gofrestr Ymrwymiadau. 
 

4.244 Mae CNC yn gwrthwynebu dyluniad a lleoliad yr ardaloedd trin dŵr 

arfaethedig, ar y sail nad ydynt yn cysylltu â phatrwm presennol y caeau 

ac y byddant yn arwain at golli nodweddion terfyn presennol. Nid yw 
ardaloedd dyfrol canolig/mawr a gwelyau cyrs o siâp amlonglog, wedi’u 

hamgylchynu gan argloddiau serth, yn nodweddiadol o’r dirwedd hon, a 

byddant yn nodweddion anghydweddol. Mae LlC wedi ymrwymo o 
gydweithio â CNC yn ystod y cyfnod dylunio manwl i adolygu a datblygu 

dyluniad amgylcheddol a thirwedd y nodweddion hanfodol hyn. 
 

Tystiolaeth Dr Peter Ireland 
 

 Cyd ymffur f io â’r Rheoliadau Amgy lch eddol ac Y mrwym iada u  
 

4.245 Mae Dr Ireland yn amlinellu’r ymagwedd tuag at yr asesiad o effaith 

amgylcheddol y Cynllun. Mae hyn yn cynnwys disgrifio’r cwmpas, 

ymgynghori a phrif gamau’r asesiad o’r effaith amgylcheddol. Paratowyd 
yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA) yn unol â Chyfarwyddebau 

85/337/EEC a 97/11/EC, a pharatowyd y DA yn unol â Chyfarwyddeb 

85/337/EEC y Gymuned Ewropeaidd, fel y’i diwygiwyd gan Gyfarwyddeb 

97/11/EC a Chyfarwyddeb 2003/35/EC y Cyngor, ac fel y’i cymhwyswyd 
gan Adran 105A Deddf Priffyrdd 1980 i gynlluniau ffordd yng Nghymru a 

Lloegr. 
 

4.246 Mae wedi ystyried Rheoliadau Priffyrdd (Asesu Cynefinoedd Amgylcheddol 

Ewropeaidd) 1999 (fel y’i diwygiwyd), Rheoliadau Priffyrdd (Asesu 
 

 

 

4  97 yw’r ffigur ar gyfer y DA; ychwanegwyd rhai golygfannau ychwanegol yn 
atodiadau’r DA. 
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Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (fel y’i diwygiwyd) a Rheoliadau Cadwraeth 

Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. Roedd yr asesiadau hyn yn 

angenrheidiol er mwyn cyflawni rhwymedigaethau sydd wedi’u hamlinellu 
yn Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. Mae’r rhain 

yn ei gwneud yn ofynnol i LlC gyflawni Asesiad Priodol o’r Goblygiadau ar 

gyfer unrhyw Safle Cadwraeth Natur yn Ewrop a fyddai’n deillio o’r cynllun, 
pe byddai’n mynd rhagddo. 

 

4.247 Cyhoeddwyd Adroddiad Cwmpasu’r DA er mwyn cael eu sylwadau gan 

Ymgyngoreion Statudol – CNC, Cadw, Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor 

Sir Fynwy, a chafwyd ymatebion gan: 
 

• Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) 
 

• Cadw (Henebion Hanesyddol Cymru) (ID/135). 
 

4.248 Arweiniodd y sylwadau gan y cyrff hyn ar waith arolygu ac asesu pellach, 

ynghyd â mesurau i liniaru’r effeithiau posibl. Arweiniodd Hynyd at fân 

ychwanegol i’r DA, ac roedd yr Atodiadau olynol i’r DA yn destun i’r un 

broses, ynghyd â’r Datganiad i Lywio Asesiad Priodol (SIAA), a baratowyd 
o dan ofynion y Rheoliadau Cynefinoedd.  Mae Grŵp Cyswllt Amgylcheddol 

o gyrff statudol ac anstatudol a rhanddeiliaid wedi cyfarfod yn rheolaidd, a 

byddai’n parhau i wneud hynny pe byddai’r cynllun yn mynd rhagddo (CD 
3.1.22). 

 

4.249 Mae’r AEA yn ei gwneud yn ofynnol i effeithiau’r cynllun gael eu hasesu 

cyn ac ar ôl i’r mesurau lliniaru gael eu rhoi ar waith, gan ystyried 
ymrwymiadau sy’n dod i’r amlwg. Er bod y rhain yn anstatudol ac yn lle 

amodau cynllunio, mae LlC yn eu trin yn archwiliadwy ac yn gyfrwymol. 

Mae’r Gofrestr Ymrwymiadau ar agor tan ddiwedd yr Ymchwiliad (ID09- 

ID09f). 
 

4.250 Mae’r mesurau lliniaru amgylcheddol allweddol wedi’u diffinio  yn 

lluniadau’r Uwchgynllun Amgylcheddol, ac optimeiddiwyd y strategaeth 
liniaru gyffredinol i leihau cymeriant tir ac osgoi asedau amgylcheddol 

allweddol, er bod y tir ychwanegol sydd ei angen ar Wastadeddau Gwent 

ar gyfer mesurau lliniaru hanfodol wedi’i gyfyngu i ardaloedd tir lliniaru’r 3 

SoDdGA ym Mardy Farm, Tatton Farm a Gwaun Cil-y-coed, a chorneli bach 
o gaeau y byddai’n aneconomaidd i’w ffermio. 

 

4.251 Roedd Atodiadau’r DA yn cwmpasu ychwanegiadau olynol i gwmpas y 
cynllun, ac mae crynodebau o’r holl ymatebion gan awdurdodau statudol a 

Chyngor Cymuned Rogiet (i DAA5) i’w gweld yn ID128, ID129, ID130, 

ID135, PIQ149, PIQ154. 
 

4.252 Diweddarwyd SIAA Mawrth 2016, a gyhoeddwyd yn unol â Rheoliadau 

Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 ac arweiniad DMRB 
HD44/09, yn Awst 2017 i gynnwys yr arolwg diweddaraf a data ffeithiol 

arall, a chyhoeddwyd Adendwm yn cwmpasu adleoli busnesau a gwaith 

arall yn Nociau Casnewydd ar 25 Hydref 2017. Nid yw diweddaru 
Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 â Rheoliadau 

2017 wedi gwneud unrhyw wahaniaeth sylweddol i’r SIAA na’r Adendwm 
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i’r SIAA. 
 

Tystiolaeth a ddiweddarwyd yn ystod yr Ymchwiliad 
 

4.253 Mae DAA5, a gyhoeddwyd yn ystod yr Ymchwiliad, yn cwmpasu effeithiau 

amgylcheddol uniongyrchol ac anuniongyrchol y gwaith sy’n angenrheidiol 

i fynd i’r afael ag effaith y cynllun ar Ddociau Casnewydd ac y manylwyd 

arno’n gynharach yn yr adroddiad hwn. Mae rhai o’r safleoedd yn gyfagos 
at ACA Afon Wysg ac ACA a AGA Aber Hafren. Am y rhesymau hyn, 

paratowyd yr Adendwm i’r SIAA. 
 

4.254 Roedd DAA5, sy’n cwmpasu’r gwaith arfaethedig yn Nociau Casnewydd, yn 

cadarnhau: 
 

• na fyddai unrhyw newid i nodweddion hanfodol ardal cymeriad tirwedd 
y Dociau a fyddai’n profi arwyddocâd effaith niwtral 

 

• effaith niweidiol ddibwys ar y nifer gyfyngedig o dderbynyddion 
gweledol yn ystod y cyfnodau adeiladu a gweithredu, oherwydd 

effeithiau o faint bach neu ddibwys 
 

• yn ystod y cyfnod adeiladu, cyn belled ag y cynhelir rhaglen addas o 
archwiliadau archaeolegol, bod yr effeithiau ar olion archaeolegol 

cloddedig yn debygol o fod yn fach neu’n niwtral, ac 
 

• na fyddai unrhyw effaith ar y cymeriad tirwedd hanesyddol heb ei 

ddynodi. 
 

4.255 Daeth y LVIA i’r casgliad y byddai gan yr effeithiau: 
 

• arwyddocâd effaith niwtral ar gymeriad y dirwedd a’r morlun 
 

• arwyddocâd effaith niweidiol bach ar amwynder gweledol, ac 
 

• arwyddocâd effaith a fyddai’n debygol o fod yn fach neu’n niwtral ar 

dreftadaeth ddiwylliannol, cyn belled ag y byddai’r cyfnod adeiladu 

yn cael ei ragflaenu gan raglen gymesur ac addas o archwiliadau 
archaeolegol. 

 

4.256 O ran yr effaith ecolegol, daeth yr asesiad cyffredinol i’r casgliad, pe 

byddai cynllun adleoli’r porthladd yn cael ei roi ar waith â mesurau lliniaru 

rhesymol ac annadleuol yn ystod y cyfnod adeiladu, ynghyd ag arfer gorau 

adeiladu, ni fyddai’r gwaith adleoli, ynghyd â’r gwaith yn Noc y De, yn cael 
effaith niweidiol fwy sylweddol na’r hyn a grybwyllwyd eisoes yn y prif DA. 

 

4.257 Daeth yr Adendwm i’r SIAA i’r casgliad, gan dybio y byddai’r mesurau 

lliniaru yn cael eu rhoi ar waith yn unol â gofynion polisïau CDLl 

Casnewydd ac argymhellion asesiad Rheoliadau Cynefinoedd y CDLl, a 

chan ystyried arfer da arferol mewn adeiladu, na fyddai’r cynigion yn cael 
effaith niweidiol ar amcanion cadwraeth y safle, nac yn oedi neu’n amharu 

ar gynnydd tuag at eu cyflawni. Hefyd, ni fyddai’r cynigion yn effeithio ar 

asesiad cyffredinol y cynllun oherwydd, yn yr un modd, ni fyddai’n cael 
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effaith niweidiol ar amcanion cadwraeth y safle, nac yn oedi neu’n amharu 

ar gynnydd tuag at eu cyflawni. Daethpwyd i’r casgliad hefyd, y tu hwnt i 

unrhyw amheuaeth wyddonol resymol, na fyddai’r cynigion ar gyfer gwaith 
yn Nociau Casnewydd yn cael effaith niweidiol ar gyfanrwydd y safle. Ni 

fyddai’n effeithio ar yr asesiad cyffredinol o’r cynllun chwaith. At 

ddibenion y rheoliadau perthnasol, ystyriwyd na fyddai’r gwaith 
arfaethedig yn cael unrhyw effaith niweidiol ar gyfanrwydd y safleoedd 

Ewropeaidd perthnasol, naill ai’n unigol neu ar y cyd â chynlluniau a 

phrosiectau eraill. 
 

4.258 Roedd DAA 6 hefyd yn cadarnhau arolygon haf 2017 ar gyfer moch daear, 

dyfrgwn, llygod y dŵr, ymlusgiaid ac infertebratau, ac ni chanfuwyd 

unrhyw arwyddion o foch daear, dyfrgwn na llygod y dŵr. 
 

4.259 Nid yw’r atodiadau i DAA 5 a DAA 6 yn gyfystyr â chais am ganiatâd i 
ymgymryd â’r gwaith adleoli. Byddai hynny’n cael ei gaffael gan 

ddefnyddio hawliau datblygu a ganiateir ABP. Mae’r strategaeth 

caniatadau yn cynnwys AEA ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar wahân. 

Yn dilyn arolygon ar adeg briodol o’r flwyddyn, ni chanfuwyd unrhyw 
dystiolaeth o bathewod, madfallod dŵr cribog, moch daear,  dyfrgwn, 

llygod y dŵr nac ystlumod o fewn ardaloedd adleoli’r Dociau. Canfuwyd 

poblogaeth dda o nadroedd y glaswellt ac ystyriwyd bod gan yr ardal y 
potensial i gynnal ffawna infertebrat eang â llawer o safleoedd tir llwyd. 

Byddai’r gwaith adleoli arfaethedig yn cael effaith ar adar sy’n bridio ac 

adar gaeafu; fodd bynnag, byddai mesurau lliniaru a ddarparwyd eisoes yn 
rhan o’r cynllun ehangach yn darparu mesurau lliniaru digonol i adar sy’n 

bridio. 
 

4.260 Mae’r asesiadau a chanlyniadau’r arolygon, fel y’u crybwyllwd yn yr 
Atodiadau a’r Adendwm i’r SIAA, yn dangos, pe byddai cynllun adleoli’r 

porthladd yn cael ei roi ar waith â mesurau lliniaru rhesymol ac annadleuol 

yn ystod y cyfnod adeiladu, ynghyd ag arfer gorau adeiladu, ni fyddai’r 
gwaith adleoli ynghyd â’r gwaith ar Ddoc y De yn cael effaith niweidiol fwy 

sylweddol na’r hyn a grybwyllwyd eisoes yn y prif DA a’r SIAA. Hefyd, er 

bod angen llunio’r cynigion adleoli manwl o hyd, gan gynnwys datblygu 

mesurau lliniaru priodol, nid oes unrhyw reswm i gredu y byddai 
dyletswydd LlC o dan Adran 6 Deddf yr Amgylchedd Cymru 2016, i gynnal 

a gwella bioamrywiaeth, yn cael ei chyfaddawdu. Byddai’r dyletswyddau 

hyn yn ystyriaeth allweddol o’r strategaeth caniatadau wrth symud 
ymlaen. 

 

Tystiolaeth Mr Matthew Jones 
 

Addasiadau y gofynnwyd amdanynt 
 

4.261 Mae LlC, yn dilyn cytundeb â thirfeddianwyr a rhai gwrthwynebwyr, 

trafodaeth â phartïon â buddiant a mân ailddylunio, yn cynnig addasiadau 

i’r prif Gynlluniau, Ffyrdd Ymyl a’r Gorchmynion Prynu Gorfodol. Manylir 

ar yr addasiadau hyn yn Atodiad C i’r adroddiad hwn. 
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5 ACHOS Y CEFNOGWYR 

Mae’r prif bwyntiau perthnasol fel a ganlyn: 
 

Cefnogwyr a oedd yn bresennol yn yr Ymchwiliad 
 

 M r John Evans o Grŵp Pe ir ianwyr Y mddeoledig Sefyd liad y Pe ir ianwyr S if il  
(S204) 

 

5.1 Mae’r grŵp o oddeutu 30 o Beirianwyr Siartredig, Cymrodorion ac Aelodau 

Sefydliad y Peirianwyr Sifil yn cefnogi’r cynllun yn llawn, y byddai llawer o’i 

gostau wedi’u cyfeirio at liniaru ei effeithiau niweidiol. Er ei fod yn 
annymunol yn amgylcheddol, dylai’r cynllun gael ei adeiladu ar draws 

terfannau gogleddol Gwastadeddau Gwent, oherwydd y manteision eang a 

fyddai’n dod i dde Cymru. 
 

Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) 
 

5.2 CBI yw un o’r sefydliadau busnes mwyaf blaenllaw yn y DU, sy’n siarad ar 

ran 190,000 o fusnesau sydd, gyda’i gilydd, yn cyflogi tua thraean o 
weithlu’r sector preifat yn y DU. 

 

5.3 Ceir cydnabyddiaeth eang, yn y ras fyd-eang am swyddi, bod seilwaith 
ffyrdd modern a chydnerth yn hanfodol. Mae dyfodol economi Cymru yn 

dibynnu ar Gymru yn sefydlu cysylltiadau ffordd dibynadwy â’i 

marchnadoedd allweddol, oherwydd y caiff dros 85% o lwythi eu cludo ar y 
ffyrdd. Amlygodd Arolwg Seilwaith cenedlaethol CDI yn 2016 fod 97% o’r 

cwmnïau a gymerodd ran yn yr arolwg o’r farn bod cyflawni strategaeth 

buddsoddi mewn ffyrdd y llywodraeth yn bwysig i dwf economaidd y DU yn 
y dyfodol, ac roedd 73% o’r holl fusnesau o’r farn bod mynd i’r afael â 

thagfeydd ar rwydwaith y ffyrdd naill ai’n hanfodol neu’n bwysig i 

weithrediad eu busnesau yn y dyfodol (ID/025). 
 

5.4 Mae’r M4 yn cysylltu busnesau a chymudwyr Cymru â gweddill y byd, ond 

y brif farchnad ar gyfer busnes yng Nghymru yw Lloegr. Mae’r M4 yn 
gwasanaethu dau draean o boblogaeth Cymru a thros ddau draean o 

gynnyrch domestig gros Cymru. Yn economaidd, mae’r cynllun yn 

hanfodol ar gyfer llesiant a ffyniant y rhan fwyaf o Gymru i’r de o 

Aberystwyth yn y dyfodol, a phrif rym economaidd de Cymru sy’n 
sbarduno llesiant economaidd y wlad gyfan. Mae’r M4 yn cynhyrchu 

cyfoeth i Gymru, a byddai cynlluniau eraill, fel y Metro, yn ei ddosbarthu. 
 

5.5 Mae’r M4 bresennol eisoes yn drafferthus, yn dioddef tagfeydd difrifol ac 

yn ofnadwy o annibynadwy. Yn bwysig, ac o niwed mawr i economi 

Cymru, tybir ei bod yn annibynadwy ledled y DU, ac mae’r amgyffrediad 
hwnnw’n tyfu. Mae economi Cymru yn dioddef oherwydd y tagfeydd. 

Byddai’r problemau niweidiol bob dydd hynny, a’r amgyffrediad ohonynt, 

yn cynyddu ymhellach. Mae’n amlwg bod yr amodau hyn yn atal 

buddsoddiad yn ne Cymru. Caiff y neges niweidiol honno ei chyfleu’n 
gyson gan aelodau ar draws de Cymru. Nid yw’r farn hon yn deillio o 

astudiaeth academaidd; mae’n ffaith. Ni ellir bod unrhyw amheuaeth y 

byddai’r cynllun yn trawsnewid amgyffrediad y gymuned fusnes o dde 
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Cymru ar gyfer datblygu. Byddai adeiladu ffordd liniaru ar gyfer yr M4 yn 

rhoi cyfle i Gymru gynyddu’r capasiti ar rwydwaith ffyrdd hanfodol ac yn 

gwneud Cymru’n lle mwy deniadol i wneud busnes, yn fwy cynaliadwy ac 
yn gydnerth. Hwn yw’r prosiect trafnidiaeth mwyaf brys yng Nghymru ac 

mae’n hanfodol yn y frwydr i gadw busnesau yng Nghymru ac osgoi’r 

bygythiad o symud busnesau i rannau o’r DU sydd â rhwydwaith ffyrdd 
mwy dibynadwy, fel Avonmouth, sy’n ffynnu. 

 

5.6 Mae’r bygythiad dyddiol o natur anrhagweladwy yr M4 yn bryder mawr 

sy’n aml yn dod i’r golwg drwy gosbau ariannol sylweddol i gludwyr am 

amhariadau costus i weithluoedd i’r de o Aberystwyth ac o Sir Benfro i 

Gasnewydd. Y tu allan i Gymru, mae’r sefydliad sy’n derbyn, neu’r 
cyflenwyr, hefyd yn dioddef y baich ariannol cudd hwn, sy’n cael ei 

drosglwyddo i ddefnyddwyr yn y pen draw. Mae nifer o ffatrïoedd 

cydrannau yn yr ardal sy’n dibynnu ar gyflenwi “mewn union bryd” ac yn 
dioddef cosbau ariannol pan fydd tagfeydd yn cydio, fel maent yn aml. Ni 

chaiff y costau hyn eu hadlewyrchu yn y dadansoddiad economaidd o 

werth y cynllun i’r DU, ac felly mae’n amlwg bod y canlyniadau cost a 
budd, fel y’u crybwyllwyd, yn rhoi amcangyfrif rhy isel o’r sefyllfa 

wirioneddol. 
 

5.7 Mae gan dde Cymru hanes o beirianwyr medrus ac mae’r economi leol yn 

barod i gychwyn o ddifrif pe caiff yr M4 newydd ei hadeiladu. Mae gan y 

rhanbarth gostau isel, mae tir ar gael ac yn gymharol rad, cyflogau isel ac 
mae pobl ar gael. Mae’n lle naturiol i’w ddatblygu wedi i’r porth gael ei 

ddatgloi. 
 

5.8 O ystyried difrifoldeb y broblem ar hyn o bryd, erbyn 2035 mae’n amlwg y 

byddai’r M4 is-safonol yn hollol orlawn, wedi’i gorlwytho a hyd yn oed yn 

fwy annibynadwy drwy gydol y dydd. Byddai hynny’n anghynaliadwy ac 
mae’n rhaid atal hyn rhag digwydd. Ni fyddai buddsoddi mewn 

trafnidiaeth gyhoeddus yn datrys y broblem. Mae hefyd yn amlwg y 

byddai’r Metro a gwelliannau eraill i drafnidiaeth gyhoeddus yn cael effaith 
finimol yn unig ar draffig yr M4. O ystyried bod y defnydd presennol o’r 

ffordd eisoes yn achosi problemau gweithredol, a’r amser sylweddol y 

mae’n ei gymryd i gwblhau prosiect traffordd cymhleth, mae’n hanfodol 
bwysig y caiff camau eu cymryd yn fuan i adeiladu ffordd liniaru. Rhaid i 

hyn fod yn seiledig ar y cynllun cyhoeddedig cynaliadwy, oherwydd y 

mae’r dewisiadau amgen ar hyd y Llwybr Glas yn hollol annigonol. Yr hyn 

sydd ei angen yw prif lwybr modern, effeithlon, diogel a chydnerth ar gyfer 
traffig strategol trwy ganol de a gorllewin Cymru. 

 

Mr Jonathan Price – Prif Economydd LlC (S210) 
 

5.9 Mae perfformiad economaidd economi Cymru yn gymharol wan o gymharu 

â llawer o rannau eraill o’r DU a gwledydd datblygedig eraill. Gallai 

gwelliant strategol mawr ar hyd coridor yr M4 yng Nghasnewydd helpu i 

fynd i’r afael â’r materion y dengys eu bod yn sail i’r gwendidau ym 

mherfformiad economaidd Cymru. Mae astudiaethau a thystiolaeth yn 
dangos bod y ffactorau allweddol sy’n esbonio’r perfformiad economaidd 

cymharol wael yng Nghymru yn cynnwys: 
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• sgiliau cymharol isel 
 

• y diffyg cymharol o ganolfannau o grynswth economaidd, a 

mynediad cyfyngedig atynt, ac felly cyfleoedd cyfyngedig i elwa ar 

fanteision economïau crynodrefi – mae hyn hefyd yn gysylltiedig â 
chyflogau a chynhyrchedd is, a 

 

• phroffil demograffig sy’n golygu bod gan Gymru gyfran uwch na’r 
cyfartaledd o bobl ddibynnol, aneconomaidd. 

 

5.10 Yn gyffredinol, mae’r potensial i welliannau i drafnidiaeth arwain at 

fanteision economaidd yn debygol iawn. Mae’r mewnwelediadau mwyaf 
sylfaenol i ddamcaniaethau economaidd yn cynnwys y canfyddiadau y daw 

manteision o arbenigo, cyfnewid a masnachu, a chystadleuaeth. Yn 

nodweddiadol, mae ennill y manteision hyn yn mynnu symud pobl a 

phethau. Mae rhwystrau rhag y symudiadau hyn, fel tagfeydd traffig, yn 
debygol iawn o lesteirio gweithgarwch economaidd. Yn fwy penodol, mae’r 

dystiolaeth yn ymwneud â pherfformiad economaidd Cymru yn awgrymu 

bod gan welliannau i gysylltiadau trafnidiaeth y potensial i fod o fudd i 
berfformiad economaidd Cymru trwy: 

 

• gynyddu crynswth economaidd effeithiol, 
 

• gwella mynediad at ganolfannau crynswth economaidd y tu allan i 

Gymru, 
 

• cynyddu atyniad Cymru fel lleoliad busnes, ac 
 

• mewn rhai achosion, gwella’r cysylltiadau rhwng mannau preswyl a 

mannau cyflogaeth. 
 

5.11 Mae ymchwil gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad 

Economaidd (OECD) hefyd yn dangos y gall seilwaith trafnidiaeth hybu twf 

economaidd, yn enwedig mewn rhanbarthau sydd ar ei hôl hi’n 
economaidd, ond er mwyn i fuddsoddiad mewn trafnidiaeth ysgogi twf yn 

llwyddiannus, mae angen i’r elfennau eraill sy’n angenrheidiol ar gyfer tyfu 

fod ar waith. Roedd Astudiaeth Drafnidiaeth Eddington yn cynnwys 

adolygiad trylwyr iawn o’r dystiolaeth ar y cysylltiadau rhwng trafnidiaeth 
a pherfformiad economaidd, ac roedd yn ategu’r casgliad uchod. 

Pwysleisiodd hyn yr angen i ganolbwyntio ar gael gwared â thagfeydd neu 

annibynadwyedd o’r rhwydwaith trafnidiaeth. 
 

5.12 Mae’r M4 o amgylch Casnewydd yn gwasanaethu ffactorau economaidd 

hanfodol, gan gynnwys cysylltu de Cymru a de-orllewin Cymru â 

chanolfannau crynswth economaidd y tu allan i Gymru, cysylltu a chryfhau 
canolfannau crynswth economaidd yng Nghymru a hwyluso teithiau i’r 

gwaith. Pe byddai’r M4 yn cael ei hadeiladu, ni fyddai Dinas-Ranbarth 

Caerdydd, sydd eisoes yn mwynhau rhai o fanteision crynodrefi, yn dioddef 
oherwydd “allfudo” gweithgarwch economaidd oherwydd ei fod o faint 

digonol (ID/024*). 
 

*Transport Investment and Economic Performance: Implications for 
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Project Appraisal – a adwaenir fel Adroddiad Venables. 
 

5.13 Mae rhesymau da i dybio y gallai twf cerbydau lled-awtonomaidd ac 
awtonomaidd gynyddu’r galw am deithio ar y ffyrdd, yn rhannol drwy 

ymestyn symudedd i grwpiau sy’n cael eu heithrio ar hyn o bryd, yn 

enwedig yr henoed. Byddai’r datblygiadau’n mwyhau achos y cynllun. 
 

5.14 Byddai gwelliant mawr i gapasiti coridor yr M4 o amgylch Casnewydd yn 
bodloni’r amodau lle mae’n rhesymol disgwyl cyfraniad sylweddol i 

berfformiad economaidd Cymru. Yn ymarferol, mae cyflawni hyn yn 

dibynnu ar gael cynllun sy’n darparu manteision sylweddol o ran 

trafnidiaeth a mwyhau gwerth am arian. 
 

5.15 Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae tystiolaeth yn awgrymu y 
bu’r costau a buddion rhagamcanol yn y dyfodol yn deillio o brosiectau 

ffordd yn rhesymol o gywir yn Lloegr, sy’n awgrymu y byddai’r 

amcangyfrifon ar gyfer y cynllun yn darparu gwerth da am arian oherwydd 

bod yr amcangyfrifon wedi dilyn yr arfer sydd bellach yn sefydledig a 
fabwysiadwyd ar gyfer rhaglenni ffordd yng Nghymru a Lloegr. 

 

Y Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau (FTA) (S191) 
 

5.16 Mae FTA yn cynrychioli dros 15,000 o aelodau sy’n cludo nwyddau gartref 

a thramor ar reilffyrdd, ffyrdd, yn yr awyr ac ar y môr, ac mae’n 

gweithredu 200,000 o gerbydau nwyddau masnachol ar ffyrdd  y  DU. 

Mae’n cefnogi’r cynllun arfaethedig a’i fanylion yn llawn, ond mae’n annog 
ateb i’r broblem o arwahanu MSA Road Chef yn rhannol oddi wrth y ffordd 

arfaethedig. 
 

5.17 Mae symud nwyddau’n effeithlon yn sail i economi’r DU, ond mae’n costio 

£1/munud i weithredu cerbyd cymalog modern, ac felly mae tagfeydd yn 
cael effaith ariannol niweidiol enfawr ar gludwyr. Mae economi Cymru yn 

gofyn am i 250,000 o dunelli o nwyddau gael eu symud gan lorïau bob 

dydd, a bydd adferiad economaidd yn cynyddu’r galw hwnnw. Arweiniodd 
yr economi sy’n gwella ar hyn o bryd at gynnydd o 7% mewn traffig sy’n 

croesi pontydd Hafren i Gymru yn 2015. Mae astudiaeth wedi rhagfynegi y 

byddai lleihau’r tollau yn arwain at gynnydd o 11,000cyd ar yr M4, ond 
oherwydd y cynhaliwyd yr astudiaeth honno tra’r oedd yr economi dan 

ddirwasgiad, gallai’r ffigur hwnnw fod yn amcangyfrif rhy isel. Felly, 

byddai’r tagfeydd presennol ar yr M4 yn gwaethygu os na chaiff y cynllun 

ei adeiladu’n gyflym. 
 

5.18 Mae coridor yr M4 o bwys strategol mawr i Gymru, gan ddarparu cysylltiad 

ag Iwerddon, pob rhan o Loegr, yr Alban ac i Ewrop. Mae trafnidiaeth yn 
brif ystyriaeth i fusnesau rhyngwladol wrth iddynt benderfynu ymhle i 

sefydlu eu gweithrediadau. O ran manteision economaidd, mae buddsoddi 

mewn trafnidiaeth yn cynhyrchu sawl gwaith yn fwy na’r hyn y mae’n ei 

gostio. Mae’r gadwyn gyflenwi yng Nghymru yn symud nwyddau ar y 
ffyrdd llawer mwy na thrwy ddulliau eraill, felly mae cynnal buddsoddiad 

targedig mewn ffyrdd yn hanfodol o ran sicrhau dyfodol economaidd 

Cymru. 
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5.19 Mae’r M4 yn rhan o’r Rhwydwaith Ffyrdd Traws-Ewropeaidd (TERN) ac yn 

chwarae rhan strategol allweddol mewn cysylltu de Cymru â gweddill 

Ewrop. Mae’n llwybr allweddol rhwng y dwyrain a’r gorllewin ac yn borth i 
dde Cymru, a’r rhan o’r draffordd o amgylch Casnewydd yw un o’r ffyrdd a 

ddefnyddir fwyaf yng Nghymru. Felly, mae’n hanfodol na chaiff datblygu’r 

M4 o amgylch Casnewydd ei ystyried yn fater lleol. Mae’n strategol, ond 
mae hefyd yn bwysig i’r economi lleol, ynghyd ag economïau Caerdydd, 

Abertawe a gorllewin Cymru.  Mae pwysigrwydd strategol yr M4 yn mynnu 

y dylid ei hystyried yn ei chyd-destun cenedlaethol, bod ganddi gapasiti ar 
gyfer y dyfodol a’i bod o fudd i holl ddefnyddwyr y ffordd, p’un a yw 

hynny’n lleol, yn genedlaethol neu’n rhyngwladol. 
 

Siambr Fasnach De Cymru (S132) 
 

5.20 Mae mwyafrif llethol aelodau’r Siambr, o ledled coridor M4 de Cymru, yn 

cefnogi’r cynllun ac yn credu y byddai o fudd sylweddol i fusnesau ledled 

Cymru. Byddai’r cynllun yn cael gwared â’r ansicrwydd ofnadwy a’r gost y 

mae llawer o fusnesau sy’n defnyddio’r rhan honno o’r M4 yn eu hwynebu 

ar hyn o bryd ar unwaith. Byddai’n gwneud masnachu rhyngranbarthol a 
rhyngwladol yn haws i fusnesau ar draws de Cymru ac, yn fwy hanfodol, 

byddai’n sicrhau bod gan lesiant Cymru yn y dyfodol seilwaith trafnidiaeth 

strategol effeithiol, gan godi proffil rhyngwladol y wlad i gyd fel lle hygyrch 
â chysylltiadau da i fyw a gweithio. Byddai hynny’n annog datblygiad ac 

yn gwrthbwyso’r amgyffrediad eang bod de Cymru’n anhygyrch oherwydd 

y problemau cyson, mawr ambell waith, ar y draffordd bresennol. 
 

Mr Tim Gent o St Modwen Developments (S139) 
 

5.21 Mae St Modwen Developments yn cefnogi’r cynllun yn llawn, a fyddai’n 

darparu symbyliad economaidd mawr i dde Cymru ac yn cael gwared â 

rhwystr sylweddol a chostus iawn rhag twf ar draws y rhanbarth cyfan. 

Profwyd yr honiad hwn yn ddiweddar mewn adroddiad gan y cwmni 
dadansoddi data, INRIX, sy’n arbenigo mewn materion trafnidiaeth a 

symudedd (PIQ/091). 
 

5.22 Mae lleoliadau’r cyffyrdd arfaethedig yn briodol, effeithlon ac yn cael eu 

croesawu. Byddant yn gwasanaethu prosiect Glan Llyn i adeiladu 4,000 o 

gartrefi, ynghyd â datblygiad arall cyfagos, gan gynnwys cyfleuster parcio 
a theithio, yn dda. Ni fyddai llawer o’r cynigion amgen yn gallu gwneud 

hynny, felly byddent yn anghynaliadwy. 
 

Mr Eddie English (S196) 
 

5.23 Mae Mr English yn un o breswylwyr Rogiet ac yn byw’n agos at rwydwaith 

y draffordd bresennol sydd, yn ôl ei arsylwadau, yn profi tagfeydd cyson 
sy’n ymestun i’r dwyrain o’r twneli ar hyd yr M4 y tu hwnt i Fagwyr. Mae 

hefyd yn nodi, er gwaethaf y draffordd brysur, bod yr ardal wedi’i 

bendithio â thoreth o fywyd gwyllt lleol, gan gynnwys adar nad ydynt i’w 

gweld yn poeni am sŵn traffig. Ar hyn o bryd, mae gan y DU y lefel isaf o 
lygredd carbon deuocsid ers dros 100 mlynedd. Mae cael gwared â’r 

tagfeydd yn sicr o leihau carbon.   Gorau po gyntaf y caiff yr M4 ei 
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hadeiladu ar gyfer llesiant pobl, yr amgylchedd a’r economi yn y dyfodol. 

Mae’r effaith ar natur yn cael ei gorliwio a, phe byddai’r cynllun yn cael ei 

adeiladu, byddai bywyd gwyllt yn addasu’n gyflym. 
 

Cefnogaeth ysgrifenedig i’r cynllun 
 

Cefnogaeth gan Awdurdodau Lleol De Cymru 
 

5.24 Derbyniwyd cefnogaeth gan y cynghorau canlynol ar draws de Cymru, fel y 

dangosir ar fap o’r rhanbarth yn PIQ131: 
 

• Cyngor Sir Fynwy (S182), 
 

• Cyngor Dinas Casnewydd (S192), 
 

• Cyngor Dinas Caerdydd (S217, ID/096, ID96), 
 

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (S199), 
 

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (S195), a 
 

• Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (S203). 

Cyngor Sir Fynwy (S182) 

5.25 Mae angen y cynllun fel y brif elfen mewn system drafnidiaeth fodern, 

hygyrch, integredig a chynaliadwy yn ne-ddwyrain Cymru.  Byddai’n 

gwella mynediad i breswylwyr Sir Fynwy sy’n dymuno teithio i Gaerdydd 
a’r gorllewin, ac yn darparu mynediad ychwanegol at y draffordd rhwng 

Gwndy a Rogiet, wrth leihau traffig at y B4245 trwy Fagwyr, ac felly’n 

bodloni ymdrech hirsefydlog y Cyngor i ddarparu ffordd osgoi ar gyfer y 
cymunedau hyn. Byddai cyffordd Gwndy yn gwella mynediad at orsaf 

Cyffordd Twnnel Hafren. Mae’r Cyngor hefyd yn croesawu’r cynigion i: 
 

• greu 2,000 o swyddi lleol yn bennaf 
 

• gostwng y draffordd i’r gorllewin o Fagwyr 
 

• plannu ardaloedd helaeth o goetir 
 

• darparu llwybr beicio o Gomin Barecroft i Rush Wall a’r llwybr troed 

a llwybr beicio dyrchafedig, a darparu tanffordd ar St Brides Road, 
ac 

 

• ystyried llwybr troed newydd ar hyd y B4245 

Cyngor Dinas Casnewydd (S192) 

5.26 Trafododd y Cyngor Dinas, a oedd wedi cefnogi’r cynllun yn flaenorol, y 

cynllun mewn cyfarfod ar 28 Tachwedd 2017, a phenderfynu derbyn yr 
Ymchwiliad fel y fforwm cyfreithlon ar gyfer ymchwilio i’r materion a oedd 

yn weddill mewn perthynas â ffordd liniaru’r M4. Roedd y Cyngor wedi 

mynegi cefnogaeth bendant i’r cynllun yn flaenorol, fel ffordd i leihau 
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tagfeydd traffig yng Nghasnewydd a’r cyffiniau. Bellach, mae’n pwyso ar 

yr Ymchwiliad i wneud penderfyniad cytbwys sy’n ystyried trafnidiaeth, yr 

amgylchedd, pryderon y cyhoedd a busnesau yng Nghasnewydd a de- 
ddwyrain Cymru (ID 176). 

 

Cyngor Dinas Caerdydd (S217) 
 

5.27 Byddai’r cynllun hanfodol bwysig hwn yn mynd i’r afael â phroblemau 

parhaus tagfeydd ac oedi ar yr M4. Trwy gael gwared â rhwystr critigol ar 

brif linell bywyd strategol economi de Cymru, byddai’n ysgogi buddsoddiad 

economaidd a thwf yn Ninas-Ranbarth Caerdydd yn y dyfodol. Byddai’n 
elfen bwysig o’r seilwaith trawsffurfiol sydd ei angen i ddatgloi potensial 

datblygu a thyfu helaeth y rhanbarth ac yn hybu ei natur gystadleuol. 
 

5.28 Gellid datblygu ffordd liniaru’r M4 i integreiddio â rhaglen ehangach o 
seilwaith trafnidiaeth, fel y Metro a, phe byddai’n cael ei datblygu ar y cyd 

â seilwaith trafnidiaeth a phriffyrdd cynaliadwy yng Nghaerdydd, byddai’n 

cynnig y potensial i leddfu’r pwysau presennol ac yn helpu i gyflawni’r 
agenda newid moddol.  Mae’r Cyngor yn ymrwymo’n galonnog i ymgysylltu 

â LlC i symud y prosiect a datblygiadau lleol cysylltiedig ymlaen i liniaru 

unrhyw effaith niweidiol (ID/096). 
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (S199) 
 

5.29 Mae’r Cyngor yn cefnogi’r cynllun a datblygiad pellach i’r rhwydwaith 

priffyrdd lleol a rhanbarthol, gwasanaethau bws, y Metro a gorsafoedd 

trenau. Ni ddylai’r cynllun gynyddu’r risg o waethygu’r tagfeydd presennol 
sy’n effeithio ar gyffyrdd 26, 27 a 28 yr M4. 

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (S203) 
 

5.30 Mae’r Cyngor yn frwd o blaid gwella’r M4, sef prif wythïen economaidd de 

Cymru, sydd yr un mor bwysig i’r fwrdeistref sirol a rhanbarth Dinas Bae 

Abertawe ag ydyw i dde-ddwyrain Cymru. Mae seilwaith modern yn elfen 

hanfodol o unrhyw raglen i greu swyddi, adfywio’r cymoedd neu’r 

rhanbarth ehangach, a darparu cyfleoedd i’n pobl ifanc yn y dyfodol. Nawr 
yr amser i fynd i’r afael â’r tagfeydd ar yr M4 yng Nghasnewydd a chynnig 

trafnidiaeth gynaliadwy at y dyfodol. 
 

5.31 Yn erbyn y gefnlen honno, mae’r Cyngor yn poeni ynghylch 

anghydbwysedd y ddadl yn ymwneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015. Derbynnir bod yr egwyddor datblygu cynaliadwy, 

sydd wrth wraidd y Ddeddf, yn hanfodol bwysig, ond llawn cymaint yw’r 
angen i beidio ag anwybyddu’r nodau llesiant eraill. Mae’r rhain  yn 

cynnwys Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru sy’n fwy cyfartal, 

cymunedau cydlynus, a Chymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu. Ni ellir datgysylltu unrhyw un o’r ystyriaethau hyn oddi wrth y 

cyd-destun economaidd a’r angen i greu a chynnal swyddi a diwydiannau 

newydd yn y dyfodol. Mae hynny oll yn dibynnu i raddau helaeth ar 
seilwaith, a byddai adeiladu’r M4 yn rhoi hwb uniongyrchol i’r economi 

cyfan o ran creu swyddi a buddsoddiad. Mae achos cymhellol i symud y 

cynllun ymlaen yn gyflym. 
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (S195) 
 

5.32 Mae’r Cyngor yn cefnogi’r cynllun yn llawn, a fyddai’n chwarae rôl 

allweddol o ran twf economaidd, gwella bywydau pobl yn y dyfodol a 

chysylltu cymunedau, busnesau, swyddi, teuluoedd a gwasanaethau. Mae 

coridor yr M4 o bwys strategol i economi Cymru, nid yn unig i’r trefi a’r 
dinasoedd ar hyd rhanbarth arfordir de Cymru, ond hefyd i orllewin Cymru 

a chymoedd de Cymru. Mae’n gweithredu fel y porth i Gymru i dwristiaid, 

busnesau ac ar gyfer cludo nwyddau a gwasanaethau i breswylwyr a 
busnesau lleol. 

 

5.33 Mae’r amodau presennol ar yr M4 rhwng C24 a C29 yn arwain at 

dagfeydd, oedi, dirywiad i’r ansawdd aer lleol ac yn effeithio ar ddiogelwch. 
Mae’r darn hon o’r ffordd strategol hefyd yn ysgwyddo baich traffig lleol, 

sy’n ei defnyddio fel ffordd ddosbarthu. Bydd y problemau presennol yn 

gwaethygu yn y dyfodol ond, pe cânt yn cael eu datrys, gallai hynny 
gynyddu ffyniant economaidd y rhanbarth, sydd islaw pob un ond un o’r 

dinas-ranbarthau craidd yn Lloegr ar hyn o bryd. Mae’n amlwg bod y 

problemau sylweddol o ran cysylltedd ar draws y rhanbarth yn ei gwneud 
yn anodd i bobl yn Rhondda Cynon Taf a chymunedau’r cymoedd fanteisio 

ar gyfleoedd economaidd, yn gyffredinol. 
 

5.34 Cydnabyddir y datblygwyd y cynllun, a fyddai’n mynd i’r afael â 

phroblemau traffig, diogelwch ac iechyd, cyn y darpariaethau sy’n cael eu 
pennu yn Neddf LlCD 2015. Fodd bynnag, byddai’r cynllun yn 

cydymffurfio’n llwyr â’r amcanion a amlinellir yn y polisïau cenedlaethol 

canlynol, ac yn eu cefnogi: 
 

• Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru i Hybu Twf a Swyddi, 
 

• Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2008, 
 

• Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol, a 
 

• Chynllun Gofodol Cymru. 
 

5.35 Byddai iddo fanteision lleol i ardal Casnewydd, ond byddai hefyd yn cael 
effaith lawer ehangach a chadarnhaol ar breswylwyr a busnesau yn ardal 

canol y cymoedd, yn enwedig manteision economaidd capasiti cynyddol i 

fodloni twf mewn teithiau yn y dyfodol, dibynadwyedd gwell rhwng 
cyumoedd de-ddwyrain Cymru a marchnadoedd gweddill y DU ac Ewrop. 

 

Cefnogaeth gan Mr Paul Flynn, AS, Aelod Seneddol Gorllewin Casnewydd 

(S218) 
 

5.36 Mae Mr Flynn, yr aelod etholedig er 1972 a chyn Gadeirydd Pwyllgor 

Trafnidiaeth Cyngor Sir Gwent, yn gwrthwynebu awgrym y Llwybr Glas 
amgen yn y bôn, ond mae’n frwd o blaid y cynllun ar sail ei wybodaeth 

hirsefydlog o: 
 

• dagfeydd traffig, sydd wedi poeni Casnewydd a gweddill Gwent er 

70 blynedd 
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• yr amgyffrediad o oedi ac anhrefn sy’n difetha bywyd masnachol 
lleol 

 

• y traffig cywasgedig, annerbyniol a’r amodau amgylcheddol 
presennol ar hyd Ffordd Ddosbarthu’r De (SDR) yr A48 

 

• yr ardaloedd o ecoleg leol a’r cyn safleoedd diwydiannol, a 
 

• phroblemau iechyd yn deillio o lygredd traffig, yn enwedig mewn 

ardaloedd trefol. 
 

5.37 Mae Mr Flynn o’r farn mai Twneli Brynglas yw un o’r prif fannau lle ceir 
tagfeydd ar rwydwaith traffyrdd y DU erbyn hyn, sy’n costio arian mawr i 

fasnach ac unigolion preifat, tra mae’n rhaid i bobl leol ddioddef y 

rhwystredigaeth ddwys o eistedd mewn tagfeydd traffig dyddiol. Mae 

damwain gymharol fach ar y draffordd yn gwthio traffig i strydoedd y 
ddinas, sydd eisoes yn orlawn, ac yn achosi oriau o dagfeydd trwm wrth i’r 

ffyrdd trefol fynd yn sound. Mae cau’r draffordd ar gyfer gwaith cynnal a 

chadw hefyd yn achosi tagfeydd, gan ddal cerbydau mewn meysydd parcio 
ac ar bob un o’r cyffyrdd allweddol am oriau. 

 

5.38 Yn ei farn ef, pe byddai’r Llwybr Glas yn cael ei adeiladu, byddai’r 

digwyddiadau hyn yn gyffredin. Ar wahân i hynny, mae’r SDR, y byddai’r 
Llwybr Glas yn rhedeg ar ei hyd, yn cyflawni swyddogaeth hanfodol fel 

ffordd ddosbarthu i Gasnewydd. Caiff ei defnyddio hyd at ei chapasiti yn 

ystod oriau brig, a byddai llwythi pellach yn negyddu ei heffeithiolrwydd. 
 

5.39 Heb ffordd liniaru effeithiol ar gyfer yr M4, byddai traffig ar hyd ffordd 

arfordir de Cymru yn cael ei gyfyngu’n ddifrifol, a fyddai’n peri busnesau i 

beidio â datblygu ac yn llesteirio ffyniant. 
 

5.40 Er y caiff gwrthwynebiadau’r amgylcheddwyr eu parchu, rhaid eu 
cydbwyso â realiti’r presennol a chanlyniadau twf traffig yn y dyfodol. Mae 

gan Gyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Gwent hanes llwyddiannus, maith 

o warchod y cynefin naturiol rhag datblygiadau niweidiol. Byddai hynny’n 
parhau wedi i’r cynllun gael ei adeiladu. Er bod unrhyw golled o 

gynefinoedd naturiol yn anffodus, rhaid cydbwyso hynny â’r cynnydd 

naturiol mewn ardaloedd cynefin o ganlyniad i ddad-ddiwydiannu llawer o’r 

ardal, gan gynnwys y safle anferth yn Llanwern, sy’n cael ei adfer i’w 
gyflwr gwledig blaenorol ac felly’n hybu cyfleoedd i gyfoeth o fflora a 

ffawna ddychwelyd i’r safle. Mae safleoedd diwydiannol y gorffennol, sy’n 

achosi llygredd aruthrol, yn cael eu disodli gan barciau lle mae natur a 
chynefinoedd yn ffynnu. Mae rhai gwrthwynebwyr, sy’n estron i’r ardal, yn 

gorliwio eu hachos trwy wneud rhagolygon rhy besimistaidd. 
 

5.41 Ymddengys bod gwrthwynebiad ABP yn ddigyfiawnhad, i raddau helaeth. 

Mae’r farn hon wedi’i seilio ar brofiad fel cyn gynrychiolydd Cyngor Sir 

Gwent ar Fwrdd Dociau De Cymru, pan ddaeth yn amlwg iawn bod 
buddiannau ABP, sydd â’i agenda ei hun, yn wahanol i fuddiannau’r ardal 

leol. Ymddengys bod hyn yn wir o hyd. Nid yw llawer o’r tir sydd dan 

berchenogaeth y dociau, sydd dan fygythiad gan y cynllun, wedi’i 
ddefnyddio ar gyfer gweithgarwch yn gysylltiedig â’r dociau ers degawdau, 
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ac mae bellach yn hanner segur. Mae ABP wedi gorliwio ei dystiolaeth i’r 

Ymchwiliad yn fawr, ac mae’n arwyddocaol nad oedd uwchgynllun ar gyfer 

Dociau Casnewydd nes i’r cynllun gael ei gyhoeddi. Mae’n ymddangos mai 
cais i fwyafu iawndal yn unig yw’r cynllun hyn, trwy orbwysleisio’r 

rhagolygon ar gyfer masnach a datblygu yn y dyfodol. 
 

5.42 Mae marwolaethau yn ymwneud â llygredd traffig y ffyrdd yn ddifrifol. 

Byddai’r cynllun yn cael gwared â llygredd o ardaloedd lle mae pobl yn 
byw. Byddai’r Llwybr Glas yn dwysáu llygredd mewn ardaloedd lle mae 

pobl yn byw. Dylid nodi, lle mae’r M4 yn mynd heibio i Gasnewydd, mae’n 

gwneud hynny mewn “ceunant”, ac mae’r llethrau serth yn atal y gwynt 

rhag gwasgaru llygredd. 
 

5.43 Er bod yr athroniaeth y symud pobl o geir i drenau yn un teilwng, byddai 

achosi trallod i bobl Casnewydd trwy wrthod traffordd newydd i’r ddinas yn 

gyfeiliornus, oherwydd y byddai’r cynllun yn anfaterol o ran datrys 
problemau sy’n effeithio ar y blaned. I’r gwrthwyneb, mae’r cynllun wedi’i 

lunio’n bwrpasol i ddatrys problemau difrifol lleol y presennol, gan negyddu 

“melltith tagfeydd” a dwysâd llygredd a fyddai’n dilyn fel arall. 
 

5.44 I gloi, mae Mr Flynn o’r farn y byddai gohirio adeiladu’r cynllun yn 

condemnio pobl de Cymru i flynyddoedd o ddioddefaint o ran traffig, a 
phobl Casnewydd i gynnydd mewn llygredd. 

 

Cefnogaeth gan Ddiwydianwyr, Sefydliadau a Chymdeithasau 
 

Tata Steel (S138) 
 

5.45 Mae’r cwmni’n cyflogi 700 o staff yng ngwaith dur Llanwern, y mae tua 

30% ohonynt yn byw i’r gorllewin o Dwneli Brynglas ac yn aml yn profi 

oedi wrth deithio i’r gwaith. 
 

5.46 Caiff tua 20,000 o deithiau lori eu gwneud ar ran y cwmni dros y rhan is- 

safonol o’r M4 yng Nghasnewydd bob blwyddyn. Mae’r costau cludo ar 
gyfer ffatrïoedd Port Talbot a Chasnewydd yn sylweddol ac yn chwyddedig 

oherwydd yr oedi ar yr M4. Mae gorbenion y costau hyn yn effeithio ar 

hyfywedd y gwaith ym Mhort Talbot, Llanwern, Orb a Throstre.  Mae llawer 

o gwsmeriaid yn dibynnu ar gyflenwi “mewn union bryd”, ac mae’r 
ansicrwydd sy’n cael ei achosi gan dagfeydd ar y draffordd yn fygythiad 

cyson, a allai arwain at golli cwsmeriaid. Felly, mae’r cynllun yn 

dyngedfennol ar gyfer ffyniant safleoedd y cwmni yng Nghymru. 
 

Network Rail (S206) 
 

5.47 Mae Network Rail yn cefnogi’r cynllun yn llawn, a ddatblygwyd mewn 

ffordd gydweithredol ac a fyddai’n cyflawni manteision sylweddol i bobl, 
cymunedau a busnesau, ac yn darparu seilwaith sy’n gwasanaethu 

anghenion yr unfed ganrif ar hugain. 
 

Y Gymdeithas Cludo Nwyddau ar y Ffyrdd (RHA) (S51) 
 

5.48 Mae RHA yn cefnogi’r cynllun. 
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Sefydliad y Peirianwyr Sifil (S5) 
 

5.49 Mae’r sefydliad yn cefnogi’r cynllun yn llawn. 
 

Heddlu Gwent (S207) 
 

5.50 Mae angen y cynllun i foderneiddio rhwydwaith traffyrdd de Cymru, sy’n 

dioddef lleiniau caled ysbeidiol ar hyn o bryd sydd, yn ei dro, yn arwain at 
ddamweiniau ac oedi. Fel arfer, mae’r M4 i’r gogledd o Gasnewydd yn 

gweithio ar ei llawn gapasiti yn ystod y dydd, a cheir oedi hir yn gynnar 

gyda’r nos. Pan fydd digwyddiadau mawr yng Nghaerdydd, ni all y 
draffordd ymdopi â’r symudiadau cerbydau ychwanegol i mewn ac allan o 

dde Cymru. Gan fod SDR yr A48 hefyd yn dod yn agos at ei chapasiti yn 

ystod y dydd, mae unrhyw broblemau sy’n codi ar y draffordd yn arwain 
yn sydyn at dagfeydd yng nghanol dinas Casnewydd ac ar hyd SDR yr 

A48, sy’n gallu effeithio ar lwybrau brys drwy’r ddinas ac oddi mewn iddi. 
 

Cymdeithas Ddinesig Casnewydd (S183) 
 

5.51 At ei gilydd, mae aelodau’r Gymdeithas, wrth gefnogi’r cynllun yn frwd, yn 

adlewyrchu barn pobl a gwleidyddion lleol, ac ystyrir bod y cynlyn yn 
hanfodol, ynghyd â lleihau ei effaith ar Wastadeddau Gwent. Dylid datrys 

pryderon Porthladd Casnewydd yn adeiladol, oherwydd ei bwysigrwydd i’r 

economi lleol a rhanbarthol. Byddai’r ffordd yn rhoi hwb i ffyniant ar 
draws economi ehangach Cymru. 

 

Sefydliad y Cyfarwyddwyr (IOD) (O134) 
 

5.52 Mae gan Sefydliad y Cyfarwyddwyr dros 700 o aelodau yng Nghymru ar 

draws amrywiaeth eang o sectorau busnes sydd wedi’u lleoli ledled y wlad. 

Mae seilwaith trafnidiaeth gwell yn gyffredinol, a’r M4 yn benodol, yn 

flaenoriaeth i’r aelodau yng Nghymru, sydd wedi mynegi rhwystredigaeth 
a siom yn y niwed economaidd a’r effaith negyddol y mae’r M4 bresennol 

yn eu cael ar economi Cymru nawr ac yn y dyfodol. Mae’r cynllun yn cael 

ei ystyried yn welliant hanfodol sydd ei angen i fod o fudd i ffyniant 
Cymru, a dylid ei adeiladu’n gyflym. 

 

 
 

Maes Awyr Caerdydd (S194) 
 

5.53 Mae Bwrdd y Maes Awyr yn cefnogi’r cynllun ac o’r farn y byddai lleddfu 

amseroedd teithio annibynadwy a thagfeydd traffig, ac y gallai fod o fudd 

sylweddol i Faes Awyr Caerdydd. Mae gwella mynediad ar y ddaear at 
faes awyr yn annog twf ac yn gwella cyfleoedd i’r rhanbarth gystadlu’n well 

mewn marchnad fyd-eang. Mae mynediad rhwydd at y maes awyr yn 

ehangu ei ddalgylch ac yn annog cwmnïau hedfan i fuddsoddi yn ffyniant y 

dyfodol trwy lwybrau hedfan newydd, yn enwedig rhai pellter hir. 
 

5.54 Byddai gan y cynllun yr effaith o wella amgyffrediad cwsmeriaid o’r 

rhanbarth sydd, yn ei dro, yn symbylu twf. Mae poblogaeth Gwent yn 
cynrychioli  marchnad  sylweddol  i’r  maes  awyr,  ond  mae  ystadegau’n 
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dangos bod y mwyafrif helaeth o’r teithwyr hynny’n hedfan o feysydd awyr 

yn Lloegr yn hytrach na defnyddio Caerdydd, er y gellid cyrraedd eu 

cyrchfannau o Gaerdydd. Byddai gwella mynediad at y maes awyr ar y 
ffyrdd o ran ddwyreiniol y dalgylch yn cynyddu treiddiad y farchnad hon yn 

sylweddol, a byddai cysondeb o ran amseroedd teithio ar y ddaear o’r 

dwyrain yn golygu bod yr opsiwn o ddefnyddio Maes Awyr Caerdydd yn 
llawer mwy apelgar i’r cwsmeriaid hynny. 

 

Undeb Rygbi Cymru (WRU) (S214) 
 

5.55 Mae WRU yn cefnogi’r cynllun yn llawn, a fyddai’n darparu ateb hirdymor 

cydnerth i’r problemau o ran cyrraedd Caerdydd ar y ffyrdd. Bu’r M4 

bresennol yn ffocws ar gyfer craffu lefel uchel gan y cyfryngau a 

beirniadaeth niweidiol yn ymwneud â’r diffyg capasiti pan gynhelir 

digwyddiadau mawr yn ne Cymru. Yn hanesyddol, mae’r rhwydwaith 
annigonol hwn wedi gweld lefelau uchel o dagfeydd o amgylch yr ardal, ac 

mae’r rhwydwaith yn cael trafferth ymdopi â’r traffig cefndirol arferol, heb 

sôn am y llwythiad ychwanegol penodol yn ystod y cyfnodau cyn ac ar ôl 
digwyddiadau. Mae gan Stadiwm Principality, sef un o’r goreuon yn y byd, 

gapasiti o 74,500 ond, ar ben y niferoedd hynny, mae miloedd o 

gefnogwyr heb docynnau yn teithio i Gaerdydd ar gyfer digwyddiadau 
mawr. Mae’r cynllun yn hanfodol er mwyn darparu’r capasiti 

angenrheidiol, cael gwared â’r rhwystredigaeth ddiamheuol sy’n codi, a 

darparu prif lwybr cydnerth sy’n gallu ymdopi â llifoedd traffig brig o 

amgylch tagfa’r M4 bresennol. 
 

Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru (S189) 
 

5.56 Mae’r Ymddiriedolaeth wedi’i lleoli yng Nghasnewydd, ac mae wedi 

arsylwi’n fanwl effeithiau cyrydol amodau’r ffordd bresennol ar 

fuddsoddiad, cyflogaeth a chyfleoedd. Byddai hyn yn cael ei leddfu gan y 
cynllun, a fyddai’n darparu prif lwybr diogel a chydnerth i dde Cymru. 

 

Porthladd Aberdaugleddau (S31) 
 

5.57 Mae Porthladd Aberdaugleddau yn borthladd craidd o fewn Rhwydwaith 

Ten-T ac yn gartref i’r gwasanaeth fferi mwyaf a phwysicaf rhwng de 

Cymru ac Iwerddon. Mae’r M4 yn lwybr masnach hanfodol i fusnesau yn 

ne-orllewin Cymru, a gallai gwelliannau i’r llwybr hwn agor marchnadoedd 

newydd i ddatblygu’r porthladd, ysgogi buddsoddiad pellach a chreu 
cyfleoedd ar gyfer masnach ychwanegol o’r ardal honno. Dylid gwneud 

cynnydd cyflym ar y rhan hanfodol hon o seilwaith. 
 

This Walters Group, Celtic Energy, Cae Rasio Ffos Las, Gorrell Equipment 

Solutions Ltd a Likes Landrover (S177) 
 

5.58 Mae’r cwmnïau hyn, sydd wedi’u lleoli yn ne Cymru a de-orllewin Lloegr, 

yn cefnogi’r cynllun oherwydd y byddai’n eu helpu i gynnal a gwella 

cyflogaeth yn y ddwy ardal hyn.  Ar hyn o bryd, maent yn cyflogi dros 600 

o bobl, a byddai’r cynllun yn helpu i gynyddu’r nifer honno’n sylweddol. 
 

5.59 Mae  cadwyn  gyflenwi’r  cwmnïau  wedi’i  seilio  yn  yr  economi  lleol  a 
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rhanbarthol, a byddai’n elwa’n uniongyrchol o’r cynllun, ynghyd ag 

economïau ehangach Cymru a de-orllewin Lloegr. Byddai’r prosiect 

peirianegol sylweddol hwn yn darparu mynediad llawer gwell i 
farchnadoedd. Ni fyddai’r ateb “plaster glynu” sy’n cael ei hyrwyddo gan 

rai yn effeithiol, a byddai’n negyddu hyrwyddo Cymru yn lle dynamig i 

fasnachu. Byddai rhai o’r cynigion amgen strategol yn mygu unrhyw 
uchelgais o greu economi llewyrchus yng Nghymru yn y dyfodol. I’r 

gwrthwyneb, byddai’r cynllun yn darparu ateb effeithiol sy’n magu hyder, 

trwy greu porth i Gymru sy’n ddeniadol i fuddsoddwyr. 
 

Symmons Madge Associates Ltd (S174) 
 

5.60 Mae’r cwmni hyfforddi a datblygu, sydd wedi’i leoli ym Mro Morgannwg, yn 

cynnal cyrsiau ledled y DU ac yn denu nifer o’i diwtoriaid o Loegr. Mae 

natur anrhagweladwy teithiau ar hyd yr M4 yn effeithio ar gostau a’r 
amser y mae’n rhaid i gynrychiolwyr ei dreulio. Mae’r oedi hwn yn annifyr 

ac yn rhwystredig iawn i’r busnes. Casglwyd deiseb â 200 o enwau 

unigolyn, ynghyd ag un arall sydd ag oddeutu 80 o enwau a sylwadau 
unigol yn mynegi pam dylid adeiladu’r cynllun. Cyflwynwyd y rhain, 

ynghyd â’r rhesymau, ac maent i gyd yn cefnogi’r cynllun yn llawn. 
 

Arundal House Estates (S160) 
 

5.61 Mae’r cwmni’n berchen ar Ystâd Ddiwydiannol Maesglas, Casnewydd, sef 

datblygiad â 28 o unedau sy’n dod i gyfanswm o 165,000 tr² (15,334 m2) 

o adeiladau busnes a diwydiannol. Mae rheolwyr y cwmni wedi gweld 
cynnydd di-baid mewn traffig ar yr M4 dros y 30 blynedd diwethaf. Mae 
bellach yn dagedig, yn anniogel ac yn annibynadwy o ran rhagfynegi 
amseroedd teithio. Felly, caiff y cynllun ei gefnogi, ond byddai unrhyw 
gynnig amgen a fyddai’n uwchraddio SDR bresennol Casnewydd yn cael 
effaith annerbyniol ar draffig busnes lleol i’r de o Gasnewydd, gan gynnwys 
effeithiau niweidiol ar fynedfeydd, yr amgylchedd ac atyniad yr ystâd. 

 

Stephens and George Ltd (S168) 
 

5.62 Mae’r cwmni argraffu sefydledig, sydd wedi’i leoli yn y Cymoedd, yn cludo 

ei ddeunyddiau crai a’i gynhyrchion gorffenedig ar hyd coridor yr M4 tuag 
at Lundain a de-ddwyrain Lloegr, lle mae 80% o’r busnes wedi’i leoli. 

Mae’r ansicrwydd a’r oedi sy’n gysylltiedig â’r ffordd bresennol yn bygwth 

dyfodol y busnes, a byddai ei lesiant yn cael ei sicrhau pe byddai’r cynllun 
yn cael ei adeiladu. 

 

VAN-SPORT (Edward Davies Commercials Ltd) (S156). 
 

5.63 Mae’r cwmni wedi’i leoli ym Mhentref Busnes Langstone ger C24 yr M4, ac 

mae wedi gweld staff a chleientiaid yn dioddef oedi cyson oherwydd y 

problemau â/r M4. Dylai’r cynllun gael ei adeiladu’n gyflym er mwyn 
datrys hyn. 

 

South Wales Forgemasters (S106) 
 

5.64 Mae’r cwmni’n allforio dros 90% o’i weithgynhyrchion ac yn cael profiad 
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uniongyrchol o ba mor annibynadwy a chostus y mae’r M4 bresennol i’r 

busnes. Mae’n ofynnol i’r cwmni gadw at amserlenni caeth o ran derbyn 

deunyddiau crai ac anfon nwyddau gorffenedig, sy’n hanfodol o ran cynnal 
enw da fel cwmni sy’n gallu cyflenwi nwyddau i farchnadoedd o safon fyd- 

eang yn brydlon. Mae’r M4 bresennol yn negyddu hyn, ond byddai’r 

cynllun yn sicrhau sail ar gyfer ffyniant yn y dyfodol. 
 

International Greetings UK Ltd (S80) 
 

5.65 Mae gan y cwmni fusnes sy’n werth £80 miliwn y flwyddyn. Mae’n cyflogi 

dros 400 o gyflogeion amser llawn yn ne Cymru, yn allforio 35% o’i 
gynnyrch ledled y byd ac yn dibynnu’n benodol ar dros 5,000 o 

symudiadau cerbydau nwyddau trwm i mewn ac allan o dde Cymru bob 

blwyddyn ar hyd yr M4. Mae cludo nwyddau’n brydlon yn dyngedfennol. 

Mae’r problemau presennol ar yr M4 yn rhwystro hyn, ond byddai’r cynllun 
yn eu goresgyn. 

 

Carlsberg Supply Company UK Ltd (O98) 
 

5.66 Mae’r tagfeydd presennol ar yr M4, sy’n arwain at amseroedd teithio 

annibynadwy, costau uwch a phroblemau cysylltiedig yn ymwneud â’r 

amgylchedd a diogelwch, yn annerbyniol ac yn rhwystr rhag twf 

economaidd ehangach, datblygu cynaliadwy, mynediad at gyfleoedd 
gwaith ac yn effeithio ar y rhai sy’n byw a gweithio’n agos at y llwybr 

presennol. Felly, caiff egwyddor y cynllun ei chefnogi. 
 

Renishaw (S114) 
 

5.67 Mae’r cwmni rhyngwladol yn flaenllaw ledled y byd mewn peirianneg a 

technegol wyddonol.  Mae’n gweithredu o fwy na 70 o leoliadau mewn 35 
o wledydd.  Mae ei strategaeth buddsoddi yn y dyfodol yn cynnwys cynllun 

i ehangu ffatri Miskin sydd wedi’i leoli ger C34 yr M4 ac, o ganlyniad, mae’r 

cwmni’n cefnogi’r cynllun yn llawn, a fyddai’n fanteisiol iawn i ganolbarth a 
gorllewin Cymru, yn ogystal â choridor yr M4. 

 

Bisley Office Equipment (S126) a Quinn Radiators Ltd (QRL) (S122) 
 

5.68 Mae cwmni Bisley yn cyflogi dros 600 o bobl yn ne Casnewydd ac yn 

cynhyrchu a dosbarthu hyd at 15,000 o unedau storio dur yr wythnos ar y 

ffyrdd, gan ddefnyddio dros 30 o gerbydau cymalog bob dydd. Mae QRL 

yn cynhyrchu dros 1 miliwn o gynhyrchion y flwyddyn, ac mae angen i’w 

dwf arfaethedig ddenu’r gweithlu gorau, felly mae teithio rhwydd a 
rhwydweithiau da yn hanfodol bwysig. Mae’r tagfeydd ar yr M4 bresennol 

yn negyddu hyn ac yn atal cyflogeion newydd rhag dod i’r ardal, oherwydd 

y tagfeydd difrifol a’r ansicrwydd o ran teithio ar draws y sir. Mae gan QRL 
lu o werthwyr ledled y DU sy’n ymweld â’r pencadlys yng Nghasnewydd yn 

gyson, ac mae tagfeydd yn dod yn broblem fawr o ran colli amser 

cynhyrchu. 
 

5.69 Mae gan y ddau gwmni gadwyn gyflenwi faith ac maent yn derbyn 

danfoniadau 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos, felly maent yn 

dibynnu ar ddanfoniadau mewn union bryd yn ddi-ffael.  Mae tagfeydd ar 
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yr M4 yn atal hyn, ond byddai’r cynllun newydd yn sicrhau danfoniadau 

amserol, gan gynyddu ffyniant i’r cwmnïau a’u cyflogeion. 
 

The Penderyn Welsh Whisky Company (S85) 
 

5.70 Mae’r Welsh Whiskey Company yn ddistyllfa annibynnol sy’n dosbarthu 

chwisgi a gwirodydd eraill ledled y DU a’r byd, ac mae’n aml yn dyst i sut 
mae’r M4 bresennol yn cael effaith gyrydol ar fuddsoddi a masnachu yng 

nghanolbarth a gorllewin Cymru. Byddai’r cynllun yn darparu’r mesurau 

lliniaru angenrheidiol i’r tagfeydd ger Twneli Brynglas mewn modd diogel a 

chydnerth. 
 

Sigma3 Kitchens Ltd (S166) 
 

5.71 Mae’r cwmni, sy’n gweithgynhyrchu ceginau, ystafelloedd gwely, offer 

cartref ac offer swyddfa yn dibynnu’n drwm ar yr M4 i ddod â 
chyflenwadau i’r ffatri ac anfon nwyddau i’r farchnad tua’r dwyrain y tu 

hwnt i Gasnewydd. Mae’r tagfeydd ar yr M4 bresennol yn achos oedi, yn 

cael effaith negyddol ar gostau ac yn niweidio enw da’r cwmni. Byddai’r 

cwmni yn cael gwared â’r tagfeydd hyn mewn modd diogel, cynaliadwy a 
chydnerth. 

 

Eco2 Ltd/WG Energy a Phanel Sector yr Amgylchedd LlC (S117) 
 

5.72 Un o’r materion allweddol yn ymwneud â thwf economaidd yng Nghymru 

yw cynnal cysylltiadau trafnidiaeth â meysydd awyr, fel Heathrow, a’r 

Ganolfan Gyllid yn Llundain. Mae cysylltiadau traffordd a rheilffordd 

effeithlon yn hanfodol o ran dod â busnes i Gymru a chadw’r sefydliadau 
brodorol sy’n gweithredu yn y wlad. Ffactor pwysig a nodwyd mewn 

astudiaethau cynharach oedd bod angen cysylltiadau da ar sefydliadau 

sy’n tyfu i faint sylweddol ac sydd angen mwy o fusnes rhyngwladol. Bu’r 

diffyg teithiau dibynadwy ar hyd yr M4 yn ffactor negyddol mewn adleoli 
rhai o’r cwmnïau mwyaf o Gymru i ddwyrain Lloegr. Byddai’r cynllun yn 

atal hynny ac yn dda ar gyfer llesiant a ffyniant Cymru yn y dyfodol. 
 

Island Steel UK Ltd 
 

5.73 Bu’r cwmni’n gyson o ran ei gefnogaeth i’r cynllun, y mae’n rhaid iddo gael 

ei adeiladi ar hyd y llwybr cyhoeddedig. 
 

Cefnogaeth gan y Cyhoedd 
 

5.74 Roedd y pwyntiau perthnasol a wnaed mewn cyflwyniadau ysgrifenedig 

gan aelodau’r cyhoedd yn cynnwys safbwyntiau y byddai’r cynllun: 
 

• yn hwyluso adfywio a datblygu yng Nghasnewydd 
 

• yn gwella’r ansawdd aer lleol ac yn helpu dyheadau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Deddf 2015), hyd yn oed er 

y gallai fod yn niweidiol yn y tymor canolig 
 

• yn hwyluso gwaredu tir halogedig 
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• yn darparu golygfeydd da i filoedd o deithwyr 
 

• yn gwella ffyniant economïau lleol a chenedlaethol yn y dyfodol trwy 

alluogi symudiad hwylus o gerbydau nwyddau a lleihau costau 

teithio i gwmnïau unigol a’r genedl 
 

• yn galluogi traffig dosbarthu lleol i gael ei gludo ar y draffordd 

bresennol, wedi’i throsi, oddi wrth ffyrdd lleol preswyl llai addas, 
sy’n ysgwyddo baich y traffig hwn ar hyn o bryd, trwy Fagwyr, trwy 

ganol Casnewydd ac ar hyd Caerleon Road, Casnewydd 
 

• yn gwella mynediad at y Dociau ac ardaloedd diwydiannol eraill yn 
ne Casnewydd trwy ddarparu ffordd gydnerth o ansawdd uchel 

 

• o fudd mawr i ffyniant twristiaeth yng ngorllewin Cymru, trwy 
leihau’r oedi sylweddol yn ystod gwyliau a’r amgyffrediad eang o 

oedi anghynaliadwy yng Nghasnewydd, sy’n annog cwsmeriaid i 
beidio â theithio ymhellach i’r gorllewin i gyrchfannau de Cymru 

 

• yn osgoi’r M4 bresennol y mae’n rhaid iddi, o anghenraid 

rhanbarthol, weithredu’n “ffordd gasglu a dosbarthu” i ddosbarthu 
traffig drwy nifer o gyffyrdd i ogledd a chanol Casnewydd a ffyrdd 

gogledd y cymoedd y tu hwnt, sy’n ei gwneud yn hollol anaddas fel 

llwybr drwodd cynaliadwy i draffig strategol 
 

• yn cael gwared â’r amrywiad anferth mewn amseroedd teithio ar 
hyd yr M4 i’r gogledd o Gasnewydd, sef darn o ffordd sy’n aml yn 

profi oedi anrhagweladwy rhwng 40 munud a 2 awr 
 

• yn cael gwared â’r oedi sy’n peri pryder i bobl anabl a phobl eraill y 
mae angen iddynt ddibynadwy ar deithiau cyflym a dibynadwy 

 

• o fydd mawr i gymudwyr lleol, sy’n aml yn wynebu oedi rhwystredig 
oherwydd problemau rheolaidd ac anrhagweladwy ar yr M4 

 

• yn dileu’r gwyriad llygru trafferthus o draffig Caerleon Road trwy 

ganol trefol Casnewydd er mwyn parhau tua’r gorllewin ar hyd y 

llwybr cwmpasog presennol i Gaerdydd a thu hwnt 
 

• yn cael gwared â rhwystr rhag recriwtio i gwmnïau sydd wedi’u lleoli 
yng Nghasnewydd 

 

• yn helpu de Cymru i gyflawni cyswllt ffordd da â Heathrow a Dinas 

Llundain, sy’n aml yn cael eu hystyried yn hanfodol yng nghymuned 
fusnes de Cymru 

 

• yn darparu seilwaith o bwysigrwydd cenedlaethol a fyddai’n gallu 
ymdopi â thwf economaidd a meithrin ffyniant yn y dyfodol 

 

• cael gwared â’r oedi a safon anaddas yr M4 bresennol o’r 

rhwydwaith ffyrdd strategol cenedlaethol, sy’n atalrymoedd difrifol 

i’r rhai sydd eisiau teithio drwy’r ardal ar gyfer busnes a phleser 
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• yn sbardun economaidd mawr i dde Cymru, trwy ddarparu ar gyfer 

80% o fusnes de Cymru y mae angen ei gynnal ar hyd coridor yr M4 

(PIQ09) 
 

• yn gynaliadwy yn y tymor hir ac yn darparu mesurau lliniaru mawr 

ar gyfer C28 yr M4 (PIQ47) 
 

• yn cael gwared ag effaith negyddol gyrydol ar fuddsoddiad posibl 
yng nghanolbarth a gorllewin Cymru 

 

• yn darparu cyffyrdd da ar hyd y cynllun a fyddai’n gwasanaethu tai 

ac ardaloedd masnachol yn dda, ac yn galluogi estyniad cynaliadwy 
sylweddol i Gasnewydd i fynd rhagddo, ac 

 

• yn darparu llwybr strategol hirhoedlog, modern o ansawdd uchel 
sy’n well na’r cynigion amgen, y mae rhai ohonynt yn 

ddamcaniaethol a heb eu cynllunio’n briodol i fodloni’r galw strategol 
a roddir arnynt, ac yn cael gwared â’r amgyffrediad negyddol eang o 

dde Cymru sy’n anhygyrch. 
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Rhagair i Adran 6 yr adroddiad a mynegai 
 

Mae hwn i helpu’r darllenydd i ddod o hyd i achosion y nifer fawr o 

wrthwynebwyr o fewn y 213 tudalen yn Adran 6 yr adroddiad. 
 

Rwyf wedi crybwyll hanfod y gwrthwynebiadau yn y drefn ganlynol, gydag 

ymatebion LlC iddynt wedi’u crynhoi yn syth ar ôl y gwrthwynebiad 
penodol: 

 

1. Y gwrthwynebwyr hynny a oedd yn bresennol yn yr Ymchwiliad ac a 

 gyf lwynodd d yst iolaet h i’r ha rchw ilio  
 

• Gwrthwynebwyr Statudol* yn gyntaf, 
 

• yna Gwrthwynebwyr Anstatudol. 
 

2. Y gwrthwynebwyr hynny nad oeddent yn bresennol yn yr Ymchwiliad, 
ond a ddibynnodd ar eu datganiadau ysgrifenedig 

 

• Gwrthwynebwyr Statudol* yn gyntaf, 
 

• yna Gwrthwynebwyr Anstatudol. 
 

3. Yr   holl  wrthwynebwyr   ysgrifenedig   eraill  a   ddibynnodd   ar   eu 

gwrthwynebiadau ysgrifenedig gwreiddiol. 
 
 
 

*Ar gyfer cynlluniau sy’n cael eu hyrwyddo o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 

neu Ddeddf Caffael Tir 1981, mae Gwrthwynebydd Statudol wedi’i gyfyngu 

i “y Cyngor, Awdurdod, Ymgymerwr Statudol neu’n unigolyn hwnnw a 

ddiffinnir gan Atodlen 1 Rhan 1 Adran 3 o Ddeddf Priffyrdd 1980”. Rwyf 
wedi dilyn y diffiniad hwnnw wrth drefnu’r gwrthwynebiadau sydd wedi’u 

crynhoi yn yr adroddiad hwn. 
 

Er mwyn hwylustod, lle y defnyddiodd gwrthwynebydd nifer o dystion i 
gefnogi ei achos, rhai ohonynt drwy fod yn bresennol yn yr Ymchwiliad ac 

eraill drwy gyflwyno datganiadau ysgrifenedig yn unig, rwyf wedi adrodd 

ar yr achos hwnnw mewn un bloc, fel petai’r holl dystion yn bresennol yn 
yr Ymchwiliad. 

 

Lle y cynigiwyd cynigion amgen ac roedd gwrthwynebwyr yn bresennol yn 

yr Ymchwiliad i’w hyrwyddo, eir i’r afael â’r rhain yn Adran 7 yr adroddiad 
hwn ac ochr yn ochr ag achos y gwrthwynebydd. Yn benodol: 

 

• Eir i’r afael â Chynigion amgen 1 a 2 - y Llwybr Glas a hyrwyddwyd 
gan yr Athro Stuart Cole, dan wrthwynebiad Cycling UK, sef y 

sefydliad ambarél y penderfynodd yr Athro Cole fynychu’r Ymchwiliad 

oddi tano - mae hwn i’w weld ym mharagraffau 6.427-6.433 
 

• Eir  i’r afael â  Chynnig amgen 27, a  hyrwyddwyd gan Mr  Robert 
Waller, ym mharagraffau 6.327 a 6.329 



Adroddiad: APP/16/516215 

125 

 

 

 
 
 

• Eir i’r afael â Chynnig amgen 22, a hyrwyddwyd gan Mrs Ann Picton, 
ym mharagraff 6.689 

 

• Eir i’r afael â Chynnig amgen, a hyrwyddwyd gan Mr Geoff Wynton a 
Mr Mike Smith, ym mharagraff 6.530 

 

• Eir i’r afael â Chynnig amgen 11, a hyrwyddwyd gan Roadchef, ym 

mharagraffau 6.673-6.679 
 

• Eir i’r afael â’r holl gynigion amgen eraill, a gyflwynwyd ar ffurf 

awgrymiadau ysgrifenedig yn hytrach nag yn bersonol yn yr 

Ymchwiliad, yn Adran 7 yr adroddiad 
 

 
 

Cynnwys Adran 6 
 

Gwrthwynebwyr Statudol a oedd yn bresennol yn yr Ymchwiliad 

Tudalen 

CNC (0268) 129 

Mr Purnell ar Lifogydd 131 

Datganiadau Tir Cyffredin 132 

Cyngor Cymuned Gwynllŵg (06904) 138 

Cyngor Cymuned Rogiet (0206) 140 

Associated British Ports – Dociau Casnewydd (0031) 140 

Tenantiaid Associated British Ports yn Nociau Casnewydd 145 

Mr Rabbitt (0209) 147 

Marshalls Mono (0329) 148 

Clwb Golff Parc (0049) 149 

Green Dairy Farm, Rogiet (O232) 150 

New Park Farm, Cas-bach (O227) 150 

Miss Alicia Park, Miss Sophie Park, 152 

Miss Verity Park, Mr Adam Park (O231) 

The Beeches, Gwndy (O235) 153 

Ymddiriedolaeth Natur Gwent (0270) 

Yr Athro Calvin Jones ar achos economaidd y Cynllun 154 
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Yr Athro John Whitelegg ar economeg trafnidiaeth 158 

Yr Athro Lorraine Whitmarsh ar newid yn yr hinsawdd 161 

Yr Athro Terry Marsden ar gynaliadwyedd 162 

Yr Athro Kevin Anderson ar newid yn yr hinsawdd 164 

Yr Athro Syr John Lawton ar egwyddorion cadwraeth 166 

Yr Athro Altringham ar ystlumod 168 

Mr Richard Bakere (GWT) ar Warchodfa Natur Cors Magwyr 172 

Mr James Byrne – trosolwg 173 

Mr Michael Webb ar effeithiau cronnus 181 

Mr Geoff Liles ar ddyfrgwn 182 

Ms Lindi Rich ar arolygon dyfrgwn a gwaith yn Nociau Casnewydd 185 

Yr Athro Neil Ward ar ansawdd dŵr 187 

Mr David Boyce ar infertebratau 190 

Ms Lindi Rich ar lygredd 192 

Mr Iolo Williams 195 

Yr Athro Maltby a Mr Byrne ar yr ESR 197 

Gwrthwynebwyr Anstatudol a oedd yn bresennol yn yr Ymchwiliad 

Mr Waller (0707) gwrthwynebiad strategol a chynnig amgen 201 

Cyfeillion y Ddaear (Cymru)(0125) - Mr Gerald Kells 210 

Cycling UK (0247) gan gynnwys y Llwybr Glas (Cynigion amgen 1 a 2) 

Mr Geffen a Dr Mackay 220 

Dr Melia 221 

Yr Athro Stuart Cole 224 

Tystiolaeth ategol Dr Mackay 233 

Grŵp Cymunedol Magwyr gyda Gwndy – Y Cyng. Taylor a Dr Bisi 237 

Mr P J Cromwell (0099) 241 
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Mr Alan Wilkins - Light Rail Transit Association (6901) 242 

Mr A R Pickup (O77) 244 

Ms Jane Blank (O6910) 246 

Mr/Mrs Smith (O210) a Mr/Mrs Wynton (O287) Cynnig amgen 3 250 

Mr Tyrone Broome o Landyfenni (O78) 254 

Mrs Carol Jacob (O252) 254 

Ms Pippa Bartolotti – Plaid Werdd Cymru (027) 255 

Dr Catherine Linstrum (O92) 257 

Mr Andrew McDermid (01336) 259 

Yr Ymgyrch yn erbyn Traffordd y Gwastadeddau (CALM) (6929) 261 

Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (O144) 

Mr Peter Ogden 269 

Mr Victor Warren, Is-gadeirydd YDCW 270 

Tystiolaeth ychwanegol Mr Hepworth 271 

Coed Cadw (0270) 275 

Mr T Anderson o Pace Transportation Ltd Cymru (6905) 276 

Roadchef Ltd (O26) 279 

Rontec Ltd (O292) 280 

Mrs Ann Picton (O203) 281 

Mrs Louise Davies (O6911) 282 

Ms Ellen Law (O308) 283 

Dr Diana Callaghan (O6919) 283 

Datganiadau Ysgrifenedig i’r Ymchwiliad gan Wrthwynebwyr 

Statudol 

Cyngor Cymuned Maerun (O6902) 284 

Gwrthwynebiadau Ysgrifenedig gan Ymgymerwyr Statudol 287 

Gwrthwynebiadau Ysgrifenedig Statudol gan y gymuned ffermio 289 
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(nad ydynt yn ymwneud â ffermio) 306 

Datganiadau Ysgrifenedig gan Wrthwynebwyr Anstatudol 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (O6923) 308 

Ffederasiwn Busnesau Bach (Cymru) (FSB) (O6902) 318 

Cymdeithas Adareg Gwent (O297) 321 

Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar - RSPB (O245) 322 

Ms Jenny Rathbone AM a Mr Steve Howell (O6906) 332 

Mr Laurence Lowe (O154) 334 

Mrs Ann Kenny (0096) 337 

Y Cynghorydd Brian Mills (O6907) 338 

Mr Tom Chinnick (O335) 338 

Mr Benjamin Potts-Johnson (O6917) 339 

Mr Phil James (06920) 341 

Mr John Robertson (O6914) 341 

Vivien Mitchell (O142) 342 

Ms Linda Guppy 342 

Ms Catherine Grady (O6918) 343 

Mr John Evans (O6908) 344 

Gwrthwynebwyr ysgrifenedig eraill na 345 

chyflwynodd ddatganiadau 

 
 
 

6. ACHOSION Y GWRTHWYNEBWYR AC YMATEBION LLC I’R 

GWRTHWYNEBWYR 
 

Y pwyntiau perthnasol yw: 
 

Gwrthwynebwyr Statudol a oedd yn bresennol yn yr Ymchwiliad 
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Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) (O268) 
 

Nodyn yr Arolygydd: 
 

Er hwylustod, a chan fod trafodaethau rhwng LlC a CNC wedi datrys y rhan fwyaf o’r 
materion cychwynnol a oedd yn weddill ar ddechrau’r Ymchwiliad, nid yw 
gwrthwynebiadau gwreiddiol CNC wedi’u cynnwys yn yr adroddiad hwn. Mae’r adroddiad 
hwn yn ymwneud â’r materion sy’n weddill a’r Datganiadau Tir Cyffredinol (DTC) a oedd 
yn bodoli ar  ddiwedd yr  Ymchwiliad. Mae’r gwrthwynebiad gwreiddiol a’r sylwadau 
ysgrifenedig dilynol yn ddogfennau maith, a cheir rhestr gronolegol ohonynt isod: 

 
• Llythyr  dyddiedig  4  Mai  2016  –  ymateb  i’r  DA  gwreiddiol  (yn  gyfystyr  â 

Gwrthwynebiad 0268) 

 
• Llythyr dyddiedig 18 Hydref 2016 – ymateb i DAA Medi 2016 (CD 11.3.73) 

 
• Llythyr dyddiedig 31 Ionawr 2017 – ymateb i DAA Rhagfyr 2016 (CD 11.3.72) 

 
• Llythyr dyddiedig 26 Medi 2017 – ymateb i DAA Awst 2017 (ID 130) 

 
• Llythyr dyddiedig 6 Rhagfyr 2017 – ymateb i DAA Hydref 2017 (ID 164) 

 
• Mae gohebiaeth bellach rhwng LlC a CNC i’w gweld yn ID 063 ac ID 163 

• Mae datganiad terfynol CNC i’w gweld yn ID 244 ac mae’r sylwadau terfynol 
wedi’u cynnwys yn ID 233, 236 a 254. 

 

 Y Pryderon sy’n Weddill gan CNC  
 

6.1 Mae CNC yn derbyn mai’r ddyletswydd o dan Adran28G (2) Deddf Bywyd 

Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yw “cymryd camau rhesymol sy’n gyson ag 
arfer swyddogaethau’r awdurdod yn briodol, er mwyn  hyrwyddo 
gwarchod a gwella’r fflora, ffawna neu’r nodweddion daearegol neu 
ffisiograffigol oherwydd bod y safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig”. 
Mae hefyd yn derbyn er nad yw natur y gofyniad statudol o dan A28G yn 

absoliwt, mae graddfa’r golled o ardal SoDdGA i’r cynllun yn ddigynsail5 a 
a gallai fod yn groes i ddyletswyddau statudol o dan Adran 28G, 
Adrannau 6 a 7 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a thorri paragraff 
5.4.4 Nodyn Cyngor Technegol 5 (TAN5). Colled bosibl 105 ha o dir o’r 

SoDdGAau a maint cyffordd Glan Llyn yw’r prif bryder sy’n weddill. 

Byddai’r golled yn cael ei chymhlethu gan y ffaith bod y SoDdGAau 

penodol hyn yn cynnwys rhwydwaith draenio cydgysylltiedig, felly mae’r 
effeithiau’n ehangach ac yn fwy sylweddol na’r rhai y gellir eu priodoli’n 

gyfan gwbl i golli tir y SoDdGA ei hun. Mae’r golled tir yn gymaint nad 

yw LlC wedi cymhwyso’r profion llym, wrth gyflawni swyddogaethau o 
fewn SoDdGAau neu sy’n effeithio arnynt, er mwyn sicrhau ei bod yn 

osgoi, neu o leiaf yn lleihau, effeithiau niweidiol. Nid yw wedi 

cydymffurfio â pharagraff 5.4.4 TAN5 i fodloni’r prawf cymharol isel hwn. 

Ar ben hynny y mae’r potensial i bwyseddau ychwanegol ddatblygu yn yr 
ardal, pe byddai adolygiad o’r CDLl yn y dyfodol yn nodi’r angen i 

ddyrannu tir cyflogaeth ychwanegol yn agos at gyffordd Glan Llyn 

(PIQ05, PIQ98). 
 
 

 

 

5 Gweler hefyd paragraff 2.3.2 ID 61 diwygiedig. 
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6.2 Byddai adeiladu’r cynllun yn arwain at fewnlenwi neu sianelu 2,755m o 

ffosydd draenio a 9,373m o ffosydd fferm. Mae CNC yn derbyn y byddai’r 

rhain yn cael eu disodli gan gyfanswm o 2,826m o ffosydd draenio 
newydd a 10,594m o ffosydd fferm newydd (DTC SoDdGA 2.3.6). Hyd 

yn oed gyda hyn, byddai 1,635m o ffosydd draenio yn cael eu colli ar 

Wastadeddau Cil-y-coed, gyda 310m o ffosydd cyfnewid, a 1,067m o 
ffosydd draenio yn cael eu colli ar Wastadeddau Gwynllŵg, ond gyda 

2,583m o ffosydd cyfnewid. Mae hyn yn golygu y byddai anghydbwysedd 

rhwng y cyrsiau dŵr cyfnewid i’r dwyrain a’r gorllewin o Afon Wysg o 
gymharu â’r sefyllfa bresennol. Yn anochel, byddai’n cymryd peth amser 

i’r ffosydd draenio a’r dyfrffosydd cyfnewid aeddfedu a chyflawni’r ystod 

lawn o swyddogaethau ecolegol. Darparwyd enghreifftiau o amnewid 

ffosydd draenio (da a drwg) i’r Ymchwiliad. Mae graddfa’r golled hon a’r 
amserlenni ar gyfer adeiladu’r cynllun yn golygu na all CNC fod yn 

hyderus y byddai’r cynefin gostyngol sydd ar gael yn gallu cynnal yr 

ystod lawn o nodweddion SoDdGA (PIQ112). 
 

 
 

Ymateb LlC 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Caiff dehongliad llawn LlC o’r prawf o dan Adran 28G ei esbonio yn Adran 2 (gyfreithiol) yr 
adroddiad hwn, gan gyfeirio at gyfraith achosion berthnasol. 

 

6.3 Cytunir â dyfyniad CNC o Adran 28G, ond ni all colli tir yn unig fod yn 
fater penderfynol. Mae ymagwedd debyg yn hollol anghywir, oherwydd 

nad yw’n cydymffurfio â’r gyfraith, a thystiolaeth CNC i’r Ymchwiliad oedd 

na allai maint y golled yn unig ateb y cwestiwn o dderbynioldeb. Mae 

p’un a yw’r camau a gymerwyd yn rhesymol yn fater i’r penderfynydd 
lunio barn yn ei gylch. Yn yr achos hwn, mae’r dystiolaeth yn dangos 

bod mwyafrif y tir yn y SoDdGAau, ymhell o ddangos nodweddion dynodi, 

yn gyffredin iawn a bod rhannau ohonynt yn cyfrannu’n negyddol at 
gyflwr y nodweddion pwysig (y ffosydd draenio), o ganlyniad i arferion 

ffermio a/neu lygredd diwydiannol presennol (ID49 Atodiad A). 
 

6.4 Ni fyddai’r cynllun yn gosod cynsail ar gyfer datblygu pellach oherwydd ei 

natur unigryw, ac mae’r cynigion ar gyfer cais Datblygiad o Arwyddocâd 

Cenedlaethol y Fferm Solar gerllaw, a materion tebyg eraill, yn hollol 
annibynnol ar y draffordd arfaethedig. 

 

6.5 Mae ymagwedd LlC tuag at fesurau lliniaru wedi’i hamlinellu’n fanwl yn 
ymateb LlC i wrthwynebiad Ymddiriedolaeth Natur Gwent (GWT). Mae 

wedi arwain at ddewis llwybr mor bell i’r gogledd ag y bo’n ymarferol, ac 

roedd dyluniad y cynllun yn fwriadol er mwyn lleihau’r effaith ar y 

SoDdGA. Yn yr Ymchwiliad, dyfynnodd CNC un enghraifft yn unig o 
gymeriant tir gormodol - sef cyffordd Glan Llyn. Byddai’r cymeriant tir ar 

gyfer y gyffordd yn 4.3 ha yn unig, yn hytrach na’r 12 ha a honnwyd gan 

CNC a dderbyniodd y gwall, erbyn meddwl, yn yr Ymchwiliad. Ni heriwyd 
yr angen am y gyffordd strategol hon i wasanaethu ardal ddatblygu fawr 

a chymeradwy yng Nghasnewydd. 
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6.6 Yn arwyddocaol, mae CNC wedi cytuno â strategaeth lliniaru’r SoDdGA ac 

wedi derbyn na fyddai effeithiau anuniongyrchol ar SoDdGAau eraill 

oherwydd cynigion LlC i reoli draeniad y briffordd er mwyn sicrhau y 
byddai’r ansawdd dŵr ar draws Gwastadeddau Gwent yn cael ei gynnal 

(ID/53, ID/54, PIQ05, PIQ06). 
 

6.7 Datryswyd ariannu hirdymor mesurau rheoli dŵr a systemau ansawdd 

dŵr am byth mewn modd sy’n boddhau CNC, a gadarnhaodd i’r 
Ymchwiliad mai’r cynigion dylunio ffosydd draenio a dyfrffosydd yw’r 

gorau y gallant fod, sydd, ym marn LlC, yn sicr yn gyfystyr â’r camau 

rhesymol sy’n ofynnol o dan A28G. Yr unig bryder a oedd yn weddill 

oedd yr amserlen ar gyfer ffosydd draenio newydd i gynnal nodweddion y 
SoDdGAau. Datryswyd hyn trwy gadarnhau y caiff deunydd ei 

drosglwyddo o’r ffosydd draenio presennol i’r rhai newydd, a chytundeb 

bod mesurau adferol naturiol ar gael i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau 
a blŵm algaidd. 

 

6.8 Cyflwynwyd y pryder unrhyw anghydbwysedd y ffosydd draenio cyfnewid 
rhwng Gwastadeddau Cil-y-coed a Gwynllŵg yn hwyr ac nid ystyriwyd ei 
fod yn bwynt cryf. Byddai dargyfeirio Ffos Ddraenio Ellen yn ychwanegu 

619m o ffosydd draenio cyfnewid yng Ngwastadeddau Cil-y-coed, ond ni 

chafodd ei gyfrif yn y ffigurau gwreiddiol6, a byddai’r dyfrffosydd yn cael 
eu glanhau a’u lledu i ddarparu nodweddion yn debyg i ffosydd draenio*. 
Dywed ymrwymiad amgylcheddol 199 y bydd LlC yn cydweithio â CNC i 

gynyddu hyd y ffosydd draenio cyfnewid ar Wastadeddau Cil-y-coed. Yn 
niffyg esboniad ecolegol o unrhyw niwed a fyddai’n dilyn, ni ellir trin y 
gwrthwynebiad hwn yn un o arwyddocâd gwirioneddol (PIQ36, PIQ69). 

 
Nodyn yr Arolygydd 

 

*Ystyriwyd bod y syniadau hyn yn ffafriol ar y pryd, ond oherwydd gwrthwynebiad y tyst 
o bosibl (o ganlyniad i ddamwain difrifol nad oedd yn ymwneud â’r Ymchwiliad), ni 
symudwyd y rhain ymlaen gan CNC. 

 

Tystiolaeth Mr Gary Purnell ar lifogydd 
 

6.9 Gallai’r argloddiau arfaethedig ar draws Gwastadeddau Gwent niweidio 

gwasgariad llifogydd llanw posibl, ond gellid datrys hynny trwy welliannau 

i’r amddiffynfeydd môr presennol, a fyddai’n angenrheidiol beth bynnag y 
tu hwnt i 2030. Heb hynny, byddai’r cynllun yn cynyddu’r risg mewn 

ambell eiddo. Gallai fuddsoddiad cyhoeddus mewn amddiffynfeydd 

llifogydd gwell ddigwydd, ond nid yw hynny’n ymrwymiad digon cryf. 
 

6.10 Heb y cynllun amddiffynfeydd llifogydd morol a chyda’r rhagfynegiadau 

presennol o ran newid yn yr hinsawdd, gallai’r cynllun orlifo hyd at 3.59m 

o ddyfnder mewn digwyddiad 1 mewn 1,000 o flynyddoedd.  Byddai 
hynny’n groes i ofynion TAN15. Mae’r fethodoleg a gymhwyswyd gan LlC 

trwy DMRB i asesu niwed yn fwy maddeuol na’r gofynion a ddefnyddir gan 

CNC ar gyfer datblygiadau newydd.   Byddai’r cynllun hefyd yn groes i 
 

 

 

6 Gweler paragraffau 2.3.10 ac 11 ID 61 diwygiedig 
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Adran 7 ac Atodiad A TAN15, sy’n diffinio datblygu cynaliadwy (CD17.2.2). 
 

Ymateb LlC 
 

6.11 Mae angen i’r cynllun groesi’r ardal gydnabyddedig lle ceir perygl o 

lifogydd oherwydd mai dyma’r opsiwn gorau i fynd i’r afael â’r problemau 

sy’n gysylltiedig â’r M4. Mae PCC yn cydnabod, ar gyfer seilwaith 

hanfodol, bydd sefyllfaoedd lle y gellir caniatáu eithriadau i’r polisi 
cyffredinol o osgoi’r ardaloedd hyn. Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i 

bolisi “Hold the Line” o ran llifogydd yng Nghasnewydd, sy’n caniatáu i’r 

cynllun fynd rhagddo fel eithriad i’r gofyniad polisi arferol (CD5.1.1, 
PIQ70). 

 

 
 

Datganiadau Tir Cyffredin (DTC) 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Roedd trafodaethau’n mynd rhagddynt rhwng CNC a LlC trwy gydol yr Ymchwiliad 
Cyhoeddus, a arweiniodd at gyfres o Ddatganiadau Tir Cyffredin. Mae’r DTCau hyn yn 
amlinellu’r materion y ceir cytundeb yn eu cylch ac ni cheir cytundeb yn eu cylch rhwng y 
ddau barti, a chânt eu crybwyll yma oherwydd bod ganddynt gysylltiad uniongyrchol â’r 
gwrthwynebiadau a dderbyniwyd. Caiff DTC yn ymwneud â threftadaeth ddiwylliannol a 
materion tirwedd eu crybwyll yn rhan o dystiolaeth LlC (Meistri Rawlings a Rowson) yn 
Adran 4 uchod. 

 

 DTC Ansawdd Dŵr (I D 53 diwyg ied ig) 
 

6.12 Cynhaliwyd arolygon sylfaenol o ansawdd dŵr SoDdGAau yn unol ag 

arweiniad CNC, a ddatgelodd fod crynodiad uchel o faetholion, ar hyn o 

bryd (PIQ36). 
 

6.13 Sefydlwyd y mesurau cytûn i reoli draeniad, dŵr ffo a digwyddiadau yn 

ystod y cyfnod adeiladu, a chytunir y gellir rheoli’r posibilrwydd o ollyngiad 
adeiladu er mwyn osgoi llygredd dŵr. 

 

6.14 Byddai’r cynllun yn defnyddio draeniad cynaliadwy oddi ar y gerbytffordd 
gan ddefnyddio sianeli hydredol wedi’u leinio â glaswellt. Byddai’r system 

hon yn gwella ansawdd y dŵr ffo oddi ar y draffordd cyn iddo lifo i’r 

ardaloedd trin dŵr (ATDau). Mae dyluniad yr ATDau yn cynrychioli safon 
uwch o lawer o driniaeth na chynlluniau ffordd tebyg yng Nghymru, a 

byddai’n trin dŵr ffo oddi ar y draffordd i safonau uwch na’r hyn sydd fel 

arfer yn ofynnol ar gyfer cefnffyrdd. Byddai’r system yn gollwng  ar 
gyfradd ac ansawdd sy’n gydnaws â nodweddion y SoDdGAau. Mae gan 

ollyngiadau yn uniongyrchol i afonydd llanw Wysg ac Ebwy ofyniadau llai 

ar gyfer gwanhau a thrin. 
 

6.15 Byddai gollyngiadau llygredd yn cael eu dal gan y system, a byddai 

defnyddio halen y graig yn cael ei amnewid â deunyddiau amgen rhwng 
mis Mawrth a mis Medi er mwyn osgoi crynodiadau annerbyniol o glorid yn 

ystod y misoedd mwy sych. Byddai protocol monitor dŵr wyneb, yn 

cwmpasu casglu data ar ddŵr ffo sy’n cael ei drin, gyda dull rhagweithiol o 
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lefelau rheoli a fyddai’n sbarduno camau cynnal a chadw neu gamau 

adferol ymhell cyn i safon gael ei thorri, yn cael ei ddefnyddio. Byddai 

cynllun cynnal a chadw a rheoli llygredd cynhwysfawr yn cael ei 
ddefnyddio (ID54). 

 

6.16 Byddai’r cynnig i amnewid ffosydd draenio a dyfrffosydd ar gymhareb o 

1:1 yn gydnaws â hydroleg gymhleth y Gwastadeddau. 
 

DTC Safleoedd â Dynodiad Cenedlaethol (SoDdGAau) (ID 61 – diwygiedig) 
 

6.17 Cytunwyd ar strategaeth lliniaru ar gyfer y SoDdGAau gyda CNC. O 

ystyried y byddai mesurau lliniaru a gwella ychwanegol yn dechrau cyn y 
cyfnod adeiladu, ac y byddai gwelliannau er budd ecolegol i’r 

glaswelltiroedd yn effeithiol ymhen ychydig flynyddoedd (tymor canolig), 
caiff maint yr effaith ei asesu’n Gymedrol Niweidiol. Mae arwyddocâd yr 

effaith yn Gymedrol neu’n Fawr yn y tymor byr. Yn y tymor canolig i’r 
tymor hir, byddai maint yr effaith yn lleihau i Niweidiol Bach a byddai 

arwyddocâd yr effaith yn Fach neu’n Gymedrol. 
 

6.18 Cytunwyd ar feini prawf lliniaru ar gyfer corsydd pori i adfer tir âr yn gors 

bori a gwella glaswelltir. Mae’r gymhareb 1:1 ar gyfer adfer tir âr yn 

briodol, oherwydd nad yw tir âr yn gors bori; ac mae 1.5:1 ar gyfer gwella 
glaswelltir yn cydnabod bod rhywfaint o werth bioamrywiaeth i’r tir eisoes. 

Mae’r ardaloedd o dir yn Tatton Farm, Maerdy Farm a Gwaun Cil-y-coed yn 

briodol yn sgil effeithiau disgwyliedig y Cynllun a byddant yn darparu 
ardaloedd lliniaru digonol ac ymestynnol ar gyfer y SoDdGAau. 

 

6.19 Byddai profiad sylweddol CNC yn cael ei ddefnyddio i helpu â’r dyluniad 

manwl o ffosydd draenio cyfnewid er mwyn mwyhau’r siawns o lwyddo. 

Byddai lled cynyddol y ffosydd draenio cyfnewid yn hwyluso amrywiadau o 

ran lled a nodweddion ymylol a fyddai o werth ecolegol sylweddol. Serch 
hynny, mae CNC o’r farn bod posibilrwydd o hyd na fyddai’r cynigion 

lliniaru ar gyfer y ffosydd draenio yn cynnal nodweddion y SoDdGAau, i 

ddechrau o leiaf. 
 

DTC Safleoedd â Dynodiad Rhyngwladol (ID 251) 
 

6.20 Daeth ymarfer sgrinio i’r casgliad na ellir diystyru Effeithiau Sylweddol 

Tebygol ar gyfer y Safleoedd Ewropeaidd, sef: 
 

• ACA Afon Wysg; 
 

• ACA, AGA a safle Ramsar Aber Hafren, ac 
 

• ACA Safleoedd Ystlumod Dyffryn Wysg a Fforest y Ddena (ID157). 
 

6.21 Felly, cyhoeddwyd Datganiad i Lywio Asesiad Priodol (SIAA), a baratowyd 
yn unol â DMRB, yn Mawrth 2016 i gyd-fynd â’r Cynlluniau a’r 
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Gorchmynion drafft. Cyhoeddwyd SSIA wedi’i ddiweddaru7 yn Awst 2017 i 

gynnwys canlyniadau arolwg adar sy’n gaeafu a gwybodaeth bellach am 

ystlumod a dyfrgwn, yn unol â chais CNC (CD2.3.4, ID214). 
 

6.22 Caiff nodweddion perthnasol pob safle eu hystyried yn y SIAA, sy’n 

rhestru’r mesurau lliniaru priodol arfaethedig. Cytunir nad yw effeithiau 
niweidiol ar gyfanrwydd y Safleoedd Ewropeaidd o ran pysgod ymfudol ac 

adar sy’n gaeafu neu adar dŵr yn debygol o ddigwydd. Daethpwyd i 

gasgliad tebyg ar gyfer Ystlumod Pedol Lleiaf a Mwyaf (y mae’r ddau 

ohonynt yn nodweddion o’r ACA Safleoedd Ystlumod uchod) oherwydd y 
cofnodwyd nifer gyfyngedig ohonynt yn ardal arolwg y cynllun, a allai fod 

o’r ACA bell (ID56, ID56a, ID251, ID244). 
 

6.23 Mae’r SIAA wedi defnyddio dull rhagofalus mewn perthynas â dyfrgwn trwy 
ragdybio y gallai’r dyfrgwn sy’n gysylltiedig ag ACA Afon Wysg ddefnyddio 

rhannau o Wastadeddau Gwent. Gyda mesurau lliniaru ar waith ac wrth 

gydnabod y niferoedd bach o ddyfrgwn lleol, ni ragwelir unrhyw effeithiau 
niweidiol ar gyfanrwydd ACA Afon Wysg (ID214, ID236). 

 

6.24 Cyhoeddwyd yr adendwm i’r SIAA yn Awst 2017 a daeth i’r casgliad, y tu 

hwnt i unrhyw amheuaeth wyddonol, na fyddai’r gwaith arfaethedig yn 
Nociau Casnewydd yn cael effaith niweidiol ar gyfanrwydd ACA Afon Wysg 

nac yn effeithio ar asesiad cyffredinol y cynllun. Ni fyddai unrhyw effaith 

niweidiol ar gyfanrwydd y Safleoedd Ewropeaidd perthnasol, naill  ai’n 
unigol neu ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau eraill (CD2.8.9). Ni 

fynegodd CNC unrhyw wrthwynebiad am y rhesymau hyn, ac mae’n fodlon 

â’r dull (ID154, ID236, ID251, ID244). 
 

6.25 Mynegodd CNC bryderon ynghylch y diffyg manylion ar gyfer cynigion 

adleoli’r dociau o ran eu heffaith ar ddyfrgwn. Cytunwyd y byddai’r gwaith 
hwn angen caniatâd ar wahân gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol (Cyngor 

Dinas Casnewydd), ac yr ymgynghorir â CNC er mwyn cael ei farn 

ynghylch p’un a fyddai effeithiau sylweddol tebygol ar ddyfrgwn. Mae CNC 
wedi cadarnhau y gellir mynd i’r afael â’r materion hyn fel rhan o’r broses 

ganiatáu o dan Reoliadau Cynefinoedd 2017, ac wedi hynny fe dynnodd ei 

wrthwynebiad dros dro yn ôl (ID236). 
 

6.26 Roedd y SIAA hefyd yn ystyried effeithiau cyfunol cynlluniau a phrosiectau 

eraill ar nodweddion perthnasol y Safleoedd Ewropeaidd uchod, y cytunodd 
CNC eu bod yn briodol. Mae CNC hefyd yn cytuno â’r casgliad nad yw 

effeithiau niweidiol ar gyfanrwydd y Safleoedd Ewropeaidd uchod yn cael 

eu rhagweld o ganlyniad i’r cynllun, naill ai’n unigol neu ar y cyd â 
chynlluniau a phrosiectau eraill, gan ystyried y mesurau lliniaru â’r 

ymrwymiadau ar y Gofrestr Ymrwymiadau Amgylcheddol. 
 

DTC Rhywogaethau a Warchodir (ID 105) 
 
 

 

 

7  2.8.17 ac ID 107 – mae’r holl baragraffau y cyfeirir atynt yn y DTC yn 
ymwneud â’r SIAA wedi’i ddiweddaru. 
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6.27 Er mwyn i CNC roi Trwydded Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop, 

mae’n rhaid bodloni tri phrawf: 
 

• dibenion y gwaith i’w awdurdodi yw gwarchod iechyd neu 

ddiogelwch y cyhoedd, am resymau hanfodol sef er budd 
cyhoeddus tra phwysig, gan gynnwys rhai o natur gymdeithasol 
neu economaidd a chanlyniadau buddiol o’r pwys mwyaf i’r 

amgylchedd; 
 

• nid oes unrhyw gynnig amgen boddhaol, ac 
 

• na fydd y camau gweithredu awdurdodedig yn niweidiol i gynnal a 
chadw poblogaeth y rhywogaethau dan sylw ar statws cadwraeth 

yn eu hystod naturiol. 
 

6.28 Byddai’n rhaid ystyried y ddau brawf cyntaf yng ngoleuni’r casgliadau a’r 
ymresymiad ar ôl yr Ymchwiliad a phenderfyniad y Gweinidogion. Mae’r 

trydydd prawf yn dibynnu ar asesu datganiadau dull a gyflwynwyd i ategu 

ceisiadau ar gyfer y trwyddedau perthnasol. I’r perwyl hwn, mae LlC wedi 

paratoi ac ymgynghori â CNC ar Strategaethau Lliniaru drafft i ddarparu 
tystiolaeth i fodloni’r trydydd prawf. Mae pathewod a rhywogaethau 

ystlumod yn destun DTC ar wahân. Lle y bo’n briodol, mae ymrwymiadau 

amgylcheddol perthnasol i ddarparu mesurau lliniaru/datganiad dull  a 
chais drafft am drwydded Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop (ID87, 

ID154, ID233). 
 

Yr effeithiau ar rywogaethau unigol 
 

 M adfa ll Dŵr Gr ibog  
 

6.29 Mae CNC yn cynnwys y materion manwl y cytunwyd arnynt wrth baratoi’r 

strategaeth lliniaru derfynol, yn unol ag Ymrwymiad 181.  Dylai’r mesurau 
a amlinellir yn y strategaeth derfynol, wedi’u llywio gan arolygon 2017, ar 

y cyd ag amodau’r drwydded, fod yn ddigonol i osgoi unrhyw effaith 

niweidiol ar boblogaeth y Fadfall Ddŵr Gribog ar statws cadwraeth ffafriol 

yn y cyd-destun lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. 
 

Dyfrgwn 
 

6.30 Aseswyd yr effeithiau ar ddyfrgwn yn briodol yn y DA at ddibenion yr 

Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol. Llywiodd arolygon 2017 y gwaith o 

baratoi Strategaeth Lliniaru ar gyfer Dyfrgwn ymhellach, ac nid oes 
unrhyw dystiolaeth i awgrymu y byddai angen trwydded Rhywogaethau a 

Warchodir gan Ewrop. Cyflwynodd CNC wrthwynebiad dros dro yn 

ymwneud â gwaith adleoli mewnol Dociau Casnewydd a’r effaith bosibl ar 
ddyfrgwn Ewropeaidd fel un o nodweddion cymwys ACA Afon Wysg, o ran 

cadw ardaloedd â chynefin addas rhwng Afon Wysg a’r ardaloedd datblygu 

arfaethedig. Byddai angen cymeradwyaeth o dan y  Rheoliadau 
Cynefinoedd i arfer yr hawliau datblygu a ganiateir perthnasol, yn hyn o 

beth, a byddai angen rhagor o wybodaeth ar CNC, fel y nodir dan ID 251. 
 

 Lly god y dŵr  
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6.31 Mae’r data sylfaenol a’r asesiad o’r effeithiau a ddarperir yn y DA yn 

briodol at ddibenion Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol. Cyflwynwyd 

strategaeth lliniaru drafft ar gyfer llygod y dŵr i CNC, sy’n fodlon y gellir 
mynd i’r afael â’i sylwadau yn fersiwn derfynol y Strategaeth Lliniaru neu 

drwy Ymrwymiadau Amgylcheddol. Dylai hynny sicrhau na fyddai unrhyw 

effeithiau niweidiol ar y rhywogaeth. 
 

Moch daear ac ymlusgiaid 
 

6.32 Mae’r data sylfaenol a ddarperir yn y DA yn briodol at ddibenion Asesiad 

o’r Effaith Amgylcheddol. Byddai Strategaeth Lliniaru/Datganiadau Dull yn 
cael eu paratoi ar y cyd â CNC i ategu’r cais angenrheidiol ar gyfer 

trwydded gan y Ddeddf Gwarchod Moch Daear. 
 

 Adar sy’n gaeafu  
 

6.33 Mae’r data sylfaenol a’r asesiad o’r effeithiau a ddarperir yn y DA a DAA 1 

yn briodol at ddibenion Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol. Caiff y data a 

gasglwyd ei ddefnyddio i ddiwygio’r adroddiad SIAA mewn perthynas ag 

AGA a safle Ramsar Aber Hafren. 
 

 Adar sy’n brid io  
 

6.34 Mae’r data sylfaenol a’r asesiad o’r effeithiau a ddarperir yn y DA ac 

Atodiadau’r DA yn briodol at ddibenion Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol. 
Cynhaliwyd arolygon targedig o adar sy’n bridio ar gyfer telor Cetti, y 

dylluan wen, y cornicyll a’r aran gyffredin, ynghyd ag arolygon cyffredinol 

o adar sy’n bridio mewn ardaloedd penodol, yn 2017 i lywio Cynllun 

Gwarchod a Lliniaru Adar, i’w gytuno â CNC cyn y cyfnod adeiladu 
(ID187a). 

 

6.35 Byddai’r mesurau gwarchod a lliniaru a ddefnyddir yn cynnwys arolygon 

cyn-adeiladu, mesurau ataliol, monitro a chwblhau’r gwaith fesul cam, i 

gyd wedi’i oruchwylio gan Glerc Gwaith Ecolegol. 
 

6.36 Mae mesurau lliniaru ar gyfer telor Cetti yn cynnwys creu, rheoli a gwella 

cynefin addas. Byddai cynefin buddiol presennol yn cael ei warchod ei 
wella, cymaint ag y bo’n ymarferol, a byddai cynefin yn cael ei greu yn 

ardal liniaru SoDdGA Gwaun Cil-y-coed, a’i gadw cyn belled ag y bo’n 

gyson â’r mesurau i wella ffosydd draenio a dyfrffosydd. Byddai creu 
cynefin ar safle Tata o fudd i delor Cetti hefyd ac yn gyson â’r mesurau 

lliniaru ar gyfer yr aran gyffredin. Byddai’r mesurau lliniaru ar gyfer y 

dylluan wen yn cynnwys darparu blychau nythu o leiaf 3 cilometr o’r 

draffordd, ar y cyd ag RSPB (ID187a). 
 

6.37 Byddai mesurau lliniaru ar gyfer y cornicyll yn cynnwys creu cynefin ym 

Maerdy Farm a Gwaun Cil-y-coed, a fyddai hefyd o fydd i rydwyr eraill ac 
adar sy’n nythu ar y ddaear. Byddai’r safleoedd hyn hefyd yn cael eu 

defnyddio i reoli a chreu cynefin a fyddai o fudd i’r gardwenynen fain a 

gwenyn gwyllt eraill. 
 

6.38 Byddai’r cynllun yn effeithio ar yr aran gyffredin, sef rhywogaeth 
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warchodedig sy’n brin ofnadwy, oherwydd y byddai’r draffordd arfaethedig 

yn rhedeg yn agos at y safle nythu presennol ac yn gwahanu’r safle nythu 

oddi wrth yr ardaloedd porthianna. Defnyddiwyd y fanyleb ar gyfer 
mesurau lliniaru i aranod, a ddarparwyd gan RSPB, i ddod o hyd i 

safleoedd priodol mewn mannau eraill, a llofnodwyd cytundeb manwl â 

Tata i feddiannu a defnyddio tir addas. Mae safle posibl arall yn cael ei 
ystyried yng ngwarchodfa natur Gwlyptiroedd Casnewydd (ID187a, 

ID238). 

 
 
 

DTC Ystlumod (ID/104) 
 

6.39 Mae’r data sylfaenol a ddarperir yn y DA a’r DAAau yn briodol at ddibenion 

Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol. Mae pob rhywogaeth ystlumod yn 
rhywogaeth a warchodir gan Ewrop, a byddai angen trwydded ar gyfer 

gwaith sy’n effeithio ar glwydydd. Paratowyd Strategaeth 

Lliniaru/Datganiad Dull drafft, ar y cyd â CNC nad yw, ar sail y wybodaeth 
a ddarparwyd, o’r farn y byddai trwydded mewn perthynas â chlwydydd 

ystlumod yn annhebygol o gael ei rhoi. 
 

6.40 Aseswyd bod coridor y cynllun o werth rhanbarthol i ystlumod, ac mae 

CNC yn cynnal ei wrthwynebiad ar sail gwahaniad, darniad cynefinoedd a 

marwolaethau posibl yn gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu’r ffordd. 
Gall ffyrdd gael effeithiau niweidiol ar ystlumod, sy’n arwain at leihad yn 

eu helaethrwydd ac amrywiaeth y rhywogaethau. Er y cymerwyd pob cam 

rhesymol i liniaru’r effeithiau niweidiol posibl, oherwydd yr angen i gadw’r 
ffordd yn isel yn y dirwedd a lleihau cymeriant tir o fewn y SoDdGAau, nid 

oedd modd atal pob effaith niweidiol, a byddai gwahaniad gweddilliol ac 

effeithiau o arwyddocâd Cymedrol Niweidiol yn parhau yn y tymor hir 

(ID51). 
 

6.41 Byddai plannu, i ffwrdd o’r ffordd, yn cael ei ddefnyddio i dywys ystlumod i 
groesfannau – cwlfertau, tanffyrdd a throsbontydd, yn amodol ar CNC yn 

asesu cynlluniau plannu gwrychoedd er mwyn osgoi effeithiau niweidiol 

diangen ar y SoDdGAau (ID56, ID56a). 
 

6.42 Byddai’r cymeriant tir ar gyfer y draffordd yn cael effeithiau arwyddocaol 

Cymedrol Niweidiol yn y tymor byr a chanolig, byddai adeiladu yn cael 

effeithiau arwyddocaol Cymedrol Niweidiol yn y tymor byr a chanolig, a 

byddai effeithiau arwyddocaol cymedrol niweidiol yn y tymor hir o 
weithredu’r draffordd. 

 

DTC Pathewod (ID/154) 
 

6.43 Mae’r data sylfaenol a ddarperir yn y DA (a’r Atodiadau) yn briodol at 

ddibenion Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol. Cynhaliwyd gwaith arolwg 

pellach yn 2017 ac mae mwy wedi’i gynllunio ar gyfer 2018 (ID154). 
 

6.44 Datblygwyd y Strategaeth Lliniaru mewn ymgynghoriad â CNC, ac mae’n 
darparu sail i gyflwyno datganiadau dull sy’n cefnogi’r cais am Drwydded 

Rhywogaethau  a  Warchodir  gan  Ewrop.     Ar  sail  y  wybodaeth  a 
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ddarparwyd, nid yw CNC o’r farn y byddai trwydded mewn perthynas â 

phathewod yn annhebygol o gael ei rhoi. Mae LlC wedi cadarnhau ei 

hymrwymiad i weithredu’r strategaeth a mynd i’r afael â’r materion 
monitro a chynnal a chadw yn ddigonol i alluogi CNC i dynnu ei 

wrthwynebiad yn ôl (ID87). 
 

6.45 Derbynnir y byddai effeithiau niweidiol mawr ar boblogaeth y pathewod 

ger cyfnewidfa Cas-bach ac mewn mannau eraill trwy glirio cynefinoedd, 
maglu a/neu ddadleoli pathewod, yn ogystal ag amharu ar  anifeiliaid 

mewn cynefinoedd cyfagos a gedwir. Mae’r strategaeth yn cynnwys 

opsiynau ar gyfer dadleoli, adleoli a thrawsleoli pathewod o ardaloedd a 

fyddai’n cael eu clirio, ond byddai trawsleoli pathewod yn ddewis olaf pan 
fetho popeth arall. Byddai’r opsiwn dewisol ar gyfer pob lleoliad yn cael ei 

gytuno â CNC pe byddai materion yn symud ymlaen (ID87, ID154). 
 

6.46 Mae CNC yn berchen ar y safle derbyn posibl, sef Coed Mawr, sydd cryn 

bellter o’r safle ac ar gael. Gellid ei ddefnyddio’n rhan o becyn o fesurau, 

yn amodol ar ymchwiliad pellach a rheoli cynefinoedd yn addas yn y tymor 

hir. Mae mesurau eraill yn cynnwys gwella cynefinoedd cyfagos yn ymyl 
yr ardaloedd lle y byddai cynefinoedd yn cael eu colli, dadleoli i’r ardaloedd 

hyn ac, yn ôl yr angen, cynnal poblogaeth gaeth. Byddai gwella 

cynefinoedd yn creu adnodd ychwanegol i bathewod ac mae potensial i 
ddarparu cysylltiad rhwng cynefinoedd ar dir Tata er mwyn osgoi ynysoli 

pathewod i’r de o’r ffordd (ID154). 
 

6.47 Byddai ymrwymiadau newydd yn mynd i’r afael â’r materion o gytundeb 

tirfeddianwyr a rheoli safleoedd derbyn pathewod, rheoli cynefinoedd 

pathewod yng nghefn gwlad ehangach ac atgyfnerthu’r boblogaeth ymhen 
5 mlynedd os ceir tystiolaeth o fonitro nad yw’r plannu’n cael ei gytrefu’n 

ddigonol (ID09f). Mae trafodaethau ynghylch manylion y gwaith lliniaru 

arfaethedig ac amseriad eu rhoi ar waith wedi parhau, ac mae ID 233 yn 
ymdrin â’r manylion sydd wedi arwain at CNC yn cadarnhau y datryswyd 

yr holl faterion a godwyd ganddo ynghylch pathewod. 
 

 Cyngor Cymuned Gw ynllŵg (069 04)  
 

Tystiolaeth Mr Richard Dean 
 

6.48 Ym marn y Cyngor, byddai’r cynllun sy’n cynhyrchu carbon: 
 

• yn ddatblygiad 60ha amhriodol ar draws y 1,347ha o SoDdGAau 

Llanbedr a St Brides*; 
 

• bygwth Tirwedd o Arwyddocâd Hanesyddol Eithriadol, gwlyptir 
eiconig, safle RAMSAR o bwys rhyngwladol a’r porth i Lwybr 

Arfordir Cymru; 
 

• achosi colled anadnewyddadwy o gynefin a gwahanu rhan fawr o’r 

SoDdGA i’r gogledd o’r cynllun; 
 

• creu  ymosodiad  sŵn  a  llygredd  aer  a  fyddai’n  effeithio  ar  yr 
amgylchedd naturiol a phoblogaeth Dyffryn a Pharc Tredegar; 
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• yn achosi dŵr ffo i ostwng ansawdd y dŵr mewn cyrsiau dŵr lleol, 
ac 

 

• yn dod â phwysau datblygu i Wastadeddau Gwent. 
 

6.49 Mae cost amcangyfrifedig y cynllun yn debygol o fod yn rhy isel, oherwydd 

amodau anodd profedig ar y ddaear, y mae’n bosibl na chawsant eu 
harchwilio’n ddigonol. 

 

6.50 Byddai’r draffordd arfaethedig yn rhoi hwb i economi de Cymru, ond 
byddai strategaeth drafnidiaeth gynaliadwy o uwchraddio’r M4 bresennol 

trwy adeiladu lleiniau caled newydd, gwella’r aliniad, lleihau’r graddiannau 

a chael gwared â chyffyrdd lleol sy’n gwasanaethu traffig o ogledd 
Casnewydd yn cyflawni hynny. Gellid seilio atebion amgen ar: 

 

• adeiladu twnnel newydd wrth ochr twneli Brynglas, a 
 

• fersiwn o’r Llwybr Glas. 
 

Ymateb LlC 
 

6.51 Mae’r DA yn cydnabod y byddai’r cynllun, sy’n torri ar draws 

Gwastadeddau Gwynllŵg, yn cael effaith niweidiol barhaol ar y dirwedd, 
ond y byddai hynny’n cael ei orbwyso gan y manteision fyddai’n deillio 

ohono, a dangoswyd y byddai’n fwy dymunol na’r holl gynigion amgen 

neu gyfuniadau amrywiol ohonynt. Byddai tua 35 ha o dir yn cael ei 
gymryd o SoDdGA St Brides o gyfanswm arwynebedd o 1,306 ha. Mae 

hynny’n cynrychioli tua 2.7% o’r arwynebedd (PIQ/114). 
 

6.52 Byddair cynllun yn gwahanu 159ha o SoDdGA St Brides, ond mae ardal 
fwy wedi’i gwahanu gan brif linell reilffordd Llundain i dde Cymru ers 

degawdau, ac nid yw hynny wedi arwain at unrhyw effeithiau niweidiol 

amlwg (PIQ/114). 
 

6.53 Byddai’r carbon cyfalaf yn deillio o’r gwaith adeilad yn cael ei niwtralu 

gan yr arbedion a fyddai’n deillio o ostyngiad mewn allyriadau dros amser 

ac, at ei gilydd, byddai poblogaeth Casnewydd yn elwa ar ostyngiad 
mewn llygredd aer a sŵn traffig y ffyrdd. Byddai dros 2 gilometr o rwystr 

sŵn 2m o uchder yn cael ei godi ger Dyffryn, gan amddiffyn 180 eiddo. 
 

6.54 Nid oes unrhyw ddatblygiad ar y Gwastadeddau wedi’i glustnodi yn CDLl 

Casnewydd, a byddai unrhyw ddatblygiad arfaethedig yn destun 

rheolaeth gynllunio a pholisi cynllunio cenedlaethol. 
 

6.55 Byddai dyluniad draenio soffistigedig yn cael ei adeiladu i gael gwared â 

llygryddion posibl heb eu gwanhau, a byddai hefyd yn ymdrin â dŵr ffo 

presennol yr M4 heb ei drin, ac felly’n gwella’r ansawdd dŵr mewn 
rhannau o’r rhwydwaith ffosydd draenio lleol, lle mae’r ansawdd dŵr yn 

wael ar hyn o bryd. Cytunwyd hyn â CNC, fel ceidwad ansawdd dŵr yn y 

rhwydwaith ffosydd draenio. 
 

6.56 Mae cost amcangyfrifedig y cynllun yn gadarn ac yn cynnwys lwfans ar 
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gyfer risg a threuliau annisgwyl. Cynhaliwyd archwiliadau helaeth a 

manwl o’r tir, y seiliwyd dyluniad priodol arnynt, er 1997.  

Cyngor Cymuned Rogiet (O206) 

Tystiolaeth y Cynghorwyr Robert Stallard a F Oliver-Holland 
 

6.57 Byddai’r system gylchu afresymegol o gymhleth ar C23a yn cael effaith 

ddifrifol ar Rogiet, Ardal Gadwraeth Llanfihangel Rogiet, ac ar gefn gwlad, 

y dirwedd a ffermydd. Gallai beri i wasanaethau traffordd Magwyr gael 
eu symud tua’r dwyrain. Byddai’r hyn sy’n lleoliad hanesyddol gwledig ar 

hyn o bryd yn dod dan bwysau’n gyflym i ddatblygu’n barc busnes neu 

ddatblygu trefol. Byddai cymhlethdodau’r gyffordd arfaethedig yn ddrud, 
yn camarwain gyrwyr ac yn peri trafferth i’r rhai nad ydynt yn gyfarwydd 

â’r ardal. Byddai’r B4245, sydd eisoes yn brysur, yn cael ei gorlwytho. 
 

6.58 Mae’r Cyngor, a’r rhan fwyaf o bobl leol, yn cefnogi’r Llwybr Gwyrdd – 

Cynnig Amgen 3, ond yn gwrthwynebu’r rhan fwyaf o’r awgrymiadau 
eraill. 

 

Ymateb LlC 
 

6.59 Byddai’r cynllun yn cael effeithiau niweidiol yn ardal Rogiet, ond byddai 

manteision o ran cael gwared â thraffig o’r B4245. 
 

Y Gwrthwynebwyr Statudol Unigol 
 

Associated British Ports – Dociau Casnewydd (O031) 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Cyflwynodd ABP wrthwynebiadau ffurfiol i’r Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft ac, fel 
tirfeddiannwr ac awdurdod statudol Dociau Casnewydd, fe wrthwynebodd yn ffurfiol i’r 
Gorchymyn Prynu Gorfodol ar gyfer tir sy’n ffurfio rhan o’i ymgymeriad statudol yn y 
porthladd.  Ar yr un pryd, gwrthwynebodd ABP trwy sylwadau ysgrifenedig o dan Adran 
16 Deddf Caffael Tir 1981 i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth a Gweinidog yr 
Economi a Thrafnidiaeth yn LlC, ar y sail y byddai’r Gorchymyn Prynu Gorfodol 
arfaethedig yn achosi niwed difrifol i ymgymeriad statudol Porthladd Casnewydd. 

 
Yn dilyn trafodaeth ddwys â LlC, gwnaed a seliwyd cytundeb cyfreithiol rwymol yn sail ar 
gyfer bodloni’r gwrthwynebiad.  Arweiniodd hynny at gynrychiolwyr ABP yn cadarnhau ar 
2 Chwefror 2018 y byddai’n tynnu’r gwrthwynebiadau i’r Ysgrifennydd Gwladol dros 
Drafnidiaeth a Gweinidogion Cymru yn ôl. Roedd y cytundeb yn cwmpasu cyflawni gwaith 
hwyluso sylweddol yn Nociau Casnewydd fel ffordd foddhaol o fynd i’r afael â’r niwed 
difrifol i ymgymeriad Porthladd Casnewydd, a fyddai wedi digwydd fel arall, a mesurau i 
ddiogelu’r bont (ID228). 

 
Er hwyslustod i Weinidogion, ceir crynodeb manwl o’r gwaith hwyluso cytûn a gwaith 
diogelu arall yn uniongyrchol isod. 

 

Safbwynt cytûn ABP a LlC 
 

6.60 Byddai LlC yn darparu’r gwaith canlynol i fynd i’r afael â’r niwed difrifol, y 

mae’n derbyn y byddai wedi’i hachosi i’r Dociau: 
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• creu tua 303m o gei newydd fesul cam ar ochr ogleddol Doc y De, 

ac adnewyddu 250m o geir ar ochr ddeheuol Doc y De ar ben 

dwyreiniol y derfynfa lo, i ddigolledu am lan y cei a fyddai’n dod yn 
anhygyrch i longau mawr yn Noc y Gogledd; 

 

• darparu pont droi i hwyluso craeniau symudol y porthladd, offer arall 

y porthladd a cherbydau nwyddau trwm i groesi’r Junction Cut 
estynedig o’r gorllewin i’r dwyrain, ac i’r gwrthwyneb, yn Noc y De, 

ynghyd â ffordd newydd gysylltiedig i gysylltu ffyrdd presennol y 

porthladd, er mwyn negyddu effaith rwystr symudiadau craeniau a 
fyddai’n cael ei chreu gan y draphont arfaethedig, a 

 

• phecyn o waith hwyluso, gan gynnwys paratoi ardaloedd o dir a 

darparu adeiladu i hwyluso adleoliad ABP, tenantiaid a deiliaid y 
porthladd, y byddai’r cynllun yn effeithio arnynt dros dro ac yn 
barhaol, gan gynnwys paratoi’r safle, adeiladau newydd, llawr caled 

a seilwaith. 
 

6.61 Llofnodwyd  cytundebau  cyfreithiol  yn  gwarantu’r  gwaith  hwn  ar  2 

Chwefror 2018 ac roeddent yn cynnwys y canlynol: 
 

• darparu mesurau lliniaru’r porthladd y manylir arnynt uchod 
 

• gweithred indemniad ac yswiriant gan LlC i ABP, yn cydnabod y 

gallai adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw a defnyddio’r 

draffordd a’r bont ar draws Dociau Casnewydd arwain at risgiau 
newydd i weithrediadau’r porthladd, ac y gallai fod risgiau penodol 

i ddefnyddwyr y draffordd o ganlyniad i weithredu’r porthladd a’i 

weithgareddau, a 
 

• chytundeb mynediad yn rhoi hawliau mynediad i LlC at y porthladd 

i gyflawni gweithgareddau amrywiol cyn, yn ystod ac ar ôl 
adeiladu’r draffordd, er enghraifft archwiliadau tir cyn-adeiladu, 

adeiladu pont a chyffordd y draffordd a monitor cyflwr y bont ar ôl 
ei hadeiladu. 

 

6.62 Mae LlC wedi cytuno na fyddai’r Gorchymyn Prynu Gorfodol ar gyfer tir a 
hawliau yn yr ystâd statudol yn dod i rym mewn perthynas â buddiannau 

ABP ond, yn hytrach, byddai LlC yn prydlesu neu’n prynu, fel y bo’n 

briodol, tir ar gyfer adeiladu a gweithredu’r draffordd yn y dyfodol. Gallai 
LlC gaffael buddiant prydles tenant yn orfodol os na fu’n bosibl trafod 

cytundeb adleoli boddhaol erbyn yr adeg y byddai angen y tir sy’n cael ei 

feddiannu gan y tenant i adeiladu’r draffordd. 
 

6.63 Ar sail y cytundebau uchod, mae ABP yn tynnu ei wrthwynebiad i’r 

cynllun, ei gais i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth ar gyfer 

Ymchwiliad Cyhoeddus pwrpasol a llwybrau amgen 13, 14 ac 17 
Adroddiad Llwybrau Amgen Awgrymedig y Gwrthwynebwyr yn ôl, gan 

gydnabod y tynnwyd llwybrau amgen 15 ac 16 yn ôl gan ABP mewn 

gohebiaeth gynharach. 
 

6.64 Nid yw’r cytundebau ffurfiol rhwng ABP a LlC yn ei gwneud yn ofynnol i 



Adroddiad: APP/16/516215 

142 

 

 

 
 
 

addasu’r Cynlluniau a Gorchmynion a wneir o gwbl, heblaw mewn 

perthynas â lled y sianel drwy’r Junction Cut, gan alluogi LlC i’w 

“chulhau” yn llai nag i 11 metr, fel yr amlinellir yn y Gorchymyn (gan 
arwain at gadw mwy o led). Os, fel y disgwylir, y penderfynir mai’r lled 

priodol yw 13.5m rhwng y ffenderydd, byddai angen addasu’r 

Gorchmynion i adlewyrchu hyn, oherwydd eu bod yn mynd rhagddo ar 
sail lled o 11.0m rhwng y ffenderydd ar hyn o bryd. Byddai’r ddau barti 

yn cytuno â’r addasiad hwn. 
 

6.65 Dylid nodi, os bydd y cynllun yn mynd rhagddo, mae LlC yn derbyn y 

byddai dan rwymedigaeth gyfreithiol i ddarparu pecyn o fesurau - yn 

ogystal â’r uchod, sy’n cynnwys y gwaith lliniaru canlynol, yn unol â 

lleoliadau cytûn a rhaglen amseru darpariaeth: 
 

• darparu ardaloedd storio cargo amrywiol i ddefnyddwyr i ddisodli’r 
rhai a gollwyd i’r draffordd; 

 

• darparu gweithdai, storfeydd a chanolfan feddygol newydd i ABP; 
 

• darparu gwaith ar y cei newydd a charthu cysylltiedig i ddisodli’r 
1,000m o angorfeydd yn Noc y Gogledd (a fyddai wedi’i gyfyngu gan 
uchder y bont draffordd arfaethedig), gan ddarparu’r 150m cyntaf 

cyn culhau’r Junction Cut, a’r 153m sy’n weddill heb fod yn hwyrach 
na thair blynedd ar ôl dyddiad culhau’r fynedfa rhwng y ffenderydd; 

 

• ymgymryd â’r carthu angenrheidiol o flaen angorfeydd Doc y De, yn 
amodol ar gael y Drwydded Forol angenrheidiol gan CNC. Y bwriad 

fyddai cael gwared ag unrhyw ddeilliannau carthu yn y môr, ar safle 
gwaredu morol trwyddedig, yn yr un modd ag y caiff deunydd o 

ymgyrchoedd cynnal a chadw rheolaidd yn Noc y De ei waredu ar 
hyn o bryd; 

 

• gwaith arwynebu’r cei, a fyddai’n effeithio ar 250m o balmant y ceir 

ar ochr ddeheuol Doc y De, yn unol â’r cytundeb manwl; 
 

• rhwystrau ymwthiol diogelwch morol i’r de-orllewin a de-ddwyrain o 
Junction Cut. Byddai’r rhain yn cynnwys ardaloedd o dir adferedig 

newydd wedi’u hamgáu gan fur â physt; 
 

• adleoli cyfleusterau tynnu, yn ardal Cei Canol Doc y De i ddechrau, 

ac yna’n barhaol yn rhwystr ymwthiol diogelwch morol newydd y de- 

orllewin, wedi i’r gwaith gael ei gwblhau; 
 

• codi system canfod uchder llongau yn Noc y De; 
 

• darparu dau graen porthladd symudol, ynghyd â swm gohiriedig i 
adlewyrchu’r gost o’u hatgyweirio a’u hamnewid yn y dyfodol; 

 

• adleoli giât ddiogelwch orllewinol y porthladd er mwyn hwyluso 
adeiladu ffordd fynediad newydd y draffordd; 

 

• adleoli tenantiaid  y byddai adeiladu a gweithredu’r draffordd yn 
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effeithio arnynt; 
 

• ail-ffurfweddu rhai o’r adeiladau presennol sydd â thenantiaid, a 
 

• dymchwel rhan o siediau 9 a 10 (dwy sied fawr a adwaenir fel Rhif 9 
a Rhif 10) a gwaith cysylltiedig, a darparu seilwaith ar gyfer 
gwasanaethau, gan gynnwys ffyrdd mynediad a chyflenwadau 

trydan, dŵr a thelathrebu. 
 

 
 

Caniatâd a Chymeradwyaeth 
 

6.66 Byddai’r cyfleusterau newydd cytûn yn cael eu darparu cyn i adeiladu’r 

draffordd ei gwneud yn ofynnol i gael gwared arnynt. Byddai’r pecyn o 

fesurau lliniaru yn mynnu cyfres o gymeradwyaethau a chaniatâd tir a 

môr, a byddai’r pecyn yn destun Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol. 
Byddai’r rhain fel a ganlyn: 

 

• byddai cymeradwyaeth ar gyfer elfennau perthnasol y pecyn 

lliniaru yn cael ei chaffael trwy ddibynnu ar ddarpariaethau 
cymeradwyaeth tybiedig a roddir gan Ran 11 a Rhan 13 

Gorchymyn Cynlluniau Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol) 1995 
(fel y’i diwygiwyd). Gall ABP (trwy rinwedd y Ddeddf Seneddol 

alluogi, a oedd yn awdurdodi adeiladu amrywiol rannau o Ddociau 
Casnewydd yn wreiddiol) neu LlC ddibynnu ar y trwyddedau hyn 
mewn cysylltiad, neu o ganlyniad i arfer ei swyddogaethau o dan 

Ddeddf Priffyrdd 1980; 
 

• dibynnir ar hawliau Rhan 11 mewn perthynas â phob agwedd arall 
ar y pecyn o fesurau a fyddai angen caniatâd canlynol ac nad 

ydynt eisoes yn destun i’r Cynlluniau Priffordd a’r Gorchmynion 
cysylltiedig; 

 

• byddai angen caniatâd ymlaen llaw gan Gyngor Dinas Casnewydd 

mewn perthynas â phob agwedd ar y pecyn sy’n dibynnu  ar 

hawliau Rhan 11. Fodd bynnag, byddai’r cyfryw gymeradwyaeth 
yn gyfyngedig ac mae ar waith i reoli dyluniad a golwg allanol 

elfennau penodol o’r datblygiad. Byddai’r cyfryw gymeradwyaeth 

ymlaen llaw yn cael ei rhoi yng nghyd-destun polisi EMT2 a CDLl 
mabwysiedig Casnewydd, sy’n cefnogi datblygu yn Nociau 

Casnewydd sy’n gyflenwol ac nad yw’r llesteirio defnydd 

gweithredol o’r porthladd; 
 

• byddai defnyddio hawliau Rhan 11 a Rhan 13 yn amodol ar ofynion 
Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017, a 
fyddai’n golygu na ellid rhoi cymeradwyaeth ar gyfer y datblygiad 

os deuir i’r casgliad y byddai’r datblygiad yn cael effaith niweidiol 
ar gyfanrwydd safle Ewropeaidd. Daw’r adendwm i’r SIAA i’r 

casgliad na fyddai’r gwaith a’r datblygiad arfaethedig yn y dociau 
yn cael unrhyw effaith niweidiol ar gyfanrwydd y safle Ewropeaidd 

perthnasol,  naill  ai’n  unigol  neu  ar  y  cyd  â  chynlluniau  neu 



Adroddiad: APP/16/516215 

144 

 

 

 
 
 

brosiectau eraill. Ni fyddai’r cynigion yn effeithio ar yr asesiad 

cyffredinol o’r cynllun ychwaith, na fyddai ynddo’i hun yn cael 

unrhyw effaith niweidiol ar gyfanrwydd y safleoedd Ewropeaidd 
perthnasol. Felly, ni fyddai unrhyw reswm i ddod i’r casgliad y 

byddai’r cyfryw gymeradwyaeth gan Gyngor Dinas Casnewydd yn 

cael ei gwrthod; 
 

• Origin Fertilisers yw un o’r tenantiaid presennol y byddai angen ei 

adleoli ac, o ganlyniad, byddai angen Caniatâd Sylweddau Peryglus 
newydd. Pe byddai’n cael ei gymeradwyo, byddai’r caniatâd hwn 

yn cael ei roi gan Gyngor Dinas Casnewydd yn rhinwedd ei swydd 

fel yr Awdurdod Sylweddau Peryglus, y byddai angen iddo 

ymgynghori â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), 
sydd eisoes wedi mynegi ei gymeradwyaeth (ID232); 

 

• byddai angen trwydded amgylcheddol newydd mewn perthynas â 
Sims Metals Group, a 

 

• byddai angen cymeradwyaeth gan CNC ar gyfer yr  agweddau 
hynny ar y gwaith sydd wedi’u lleoli yn yr amgylchedd morol, trwy 
drwydded neu drwyddedau morol, yn unol ag Adran 69 Deddf y 

Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Nid yw ABP yn credu bod 
unrhyw reswm pam na fyddai CNC rhoi’r drwydded forol 

berthnasol. 
 

6.67 Nid yw ABP yn rhagweld unrhyw rwystr i’r mater o unrhyw 

gymeradwyaeth sydd ei hangen, yn bennaf oherwydd y caiff datblygiad 
cyflenwol nad yw’n llesteirio defnydd gweithredol y porthladd ei gefnogi 

trwy bolisi lleol a chenedlaethol. Mae ABP a LlC wedi dod i gytundeb 

ynghylch taliadau iawndal ar sail symiau cyfwerth, fel na fyddai’r 

porthladd yn well neu’n waeth ei fyd o ganlyniad i adeiladu a gweithredu’r 
draffordd arfaethedig. 

 

Materion Diogelwch 
 

6.68 Mae ABP yn fodlon â’r cynigion gan LlC a fyddai’n angenrheidiol i fynd i’r 

afael â’r prif bryderon yn ymwneud â chydnawsedd y bont draffordd 

arfaethedig â diogelwch morol. Byddai’r cynigion hyn yn arwain at y 

canlynol: 
 

• adeiladu dau rwystr ymwthiol diogelwch morol yn uniongyrchol i’r de 

o Junction Cut, a fyddai’n llechfeddiannu tua 50m i ardal Cei Canol 

Doc y De, ac felly’n cael gwared â’r posibilrwydd o long yn 
gwrthdaro â phont arfaethedig y draffordd; 

 

• lleihau’r dramwyfa trwy Junction Cut i Ddoc y Gogledd o’i lled 
presennol o 19m ar lefel y dŵr i led llai (13.5m) er mwyn cyfyngu ar 

drawstiau’r llongau sy’n gallu mynd i Ddoc y Gogledd,  ac  felly 
uchder y llongau hynny oherwydd bod trawst (neu led) llong yn 

uniongyrchol gysylltiedig â’i huchder. Mae’r elfen hon o’r pecyn 
lliniaru yn amodol ar asesiad risg gan ABP o hyd, ond byddai culhau 

Junction Cut i 13.5m yn lleihau’r risg weddilliol o ergyd nad yw o ran 
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uchaf llong (gan hwylbren) i un y gellid ei lliniaru’n rhesymol gan 

ddefnyddio “llygad hud” electronig a chymhwyso gweithdrefnau ABP. 

Byddai’r “llygad hud” yn cynnwys dau ganfodydd ar “uchder 
llongau”, wedi’u lleoli ym mynedfa loc Dociau Casnewydd, a byddant 

wedi’u dylunio i ganfod llong sy’n rhy uchel wrth iddi gyrraedd 

Dociau Casnewydd.  Byddai personél ABP yn gweithredu’r llygad hud 
a byddai’r pelydryn canfod yn cael ei osod i sicrhau na fyddai’r llong, 

wedi’i llwytho yn Noc y Gogledd, yn codi yn y dŵr i’r graddau y 

byddai’n taro gwaelod y bont. Byddai’r llygad hud wedi’i osod i 
ddarparu ffin ddiogelwch o 2m hefyd. Byddai hynny’n gwarantu 

rhag gwallau dynol ac o ran mesuriadau, er enghraifft peidio â 

llenwi’r tanc balast yn llawn ar ôl dadlwytho cargo yn Noc y 

Gogledd; 
 

• byddai mesurau diogelwch cyfatebol yn cael eu rhoi ar waith mewn 
perthynas â’r draffordd uwchben y dociau trwy deledu cylch cyfyng 
(TCC) parhaus, darparu arwyddion cyflymder cyfnewidiol a phontydd 

arwyddion uwchben, a datblygu protocolau cyfathrebu rhwng ABP 
a’r asiantaeth cefnffyrdd a fyddai’n gyfrifol am  weithredu’r 

draffordd; 
 

• nodir y byddai dyluniad y bont yn cynnwys mesurau i liniaru’r perygl 

o wrthrychau’n cael eu gollwng o’r bont ar longau sy’n teithio oddi 
tani; 

 

• yn ystod y cyfnod adeiladu, byddai cydweithrediad agos rhwng 
personél ABP a phersonél y contractwr er mwyn sicrhau na chaiff 

llongau eu maglu yn Noc y Gogledd yn ystod cyfnodau cau dros dro, 
a y byddai trefniadau docio amgen yn cael eu gwneud. Ceir 

manylion llawn am yr holl weithdrefnau a’r caniatâd sydd eu hangen 
ar gyfer adeiladu’r cynllun yn ID196. 

 

Tenantiaid ABP yn Nociau Casnewydd (Cofnodir Datganiadau Ysgrifenedig 

yma er mwyn cysondeb) 
 

Saint-Gobain/Jewson (International Timber) (O313) 
 

6.69 Nid yw LlC wedi cael trafodaeth ystyrlon â’r cwmni hyd yn hyn, a allai 

arwain at dynnu’r gwrthwynebiad yn ôl. Byddai adeiladu’r cynllun yn atal 

neu’n rhwystro mynediad at Ddociau Casnewydd yn sylweddol i longau ac 

yn cael effaith niweidiol ar y cwmni. 
 

Ymateb LlC 
 

6.70 Cydnabyddir y byddair cynllun yn cael effaith sylweddol ar 

weithrediadau’r cwmni, a byddai LlC yn parhau i gydweithio ag ABP a’i 

denant er mwyn darparu ateb a fyddai’n galluogi’r cwmni i weithredu’n 
effeithiol yn Nociau Casnewydd. 

 

CJN Engineering Ltd (O312) 
 

6.71 Byddai’r cynllun yn mynd yn uniongyrchol trwy’r gweithdy, swyddfeydd 
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a’r ardaloedd  storio  sy’n  cael eu  defnyddio  gan  y cwmni  yn  Nociau 

Casnewydd, a byddai angen adleoli’r busnes. 
 

Ymateb LlC 
 

6.72 Cynhaliwyd trafodaethau helaeth â’r cwmni a fyddai’n arwain at 

ddatblygu pecyn o waith lliniaru i fynd i’r afael ag effeithiau dros dro a 
pharhaol y cynllun arfaethedig ar ABP a’i gleientiaid. Byddai CJN 

Engineering yn cael ei adleoli i dde Doc y De ar sail debyg am debyg. 

Cydnabyddir bod y cwmni wedi mwynhau ymagwedd hyblyg gan ABP o 

ran defnyddio ei dir, a nodir y byddai ardaloedd eraill yn y dociau a allai 
fod ar gael i’w rhoi ar osod i’r cwmni ar sail tymor byr neu dymor hwy. 

Byddai hynny’n fater i’w gytuno rhwng CJN Engineering Ltd ac ABP. 

Byddai cysylltiad yn parhau rhwng y partïon a byddai iawndal yn daladwy 
mewn amgylchiadau priodol. 

 

Origin UK Operations Ltd (O291) 
 

6.73 Byddai’r Gorchymyn Prynu Gorfodol yn cael gwared â’r brif ardal storio a 

dosbarthu allanol sy’n cael ei defnyddio gan y cwmni, ynghyd â rhan o’r 

prif adeilad prosesu a storio. Byddai’r cynllun yn atal neu’n rhwystro 
mynediad at Ddoc y Gogledd yn sylweddol i longau, felly efallai na fydd 

yn bosibl i ddeunyddiau gael eu mewnforio mwyach. Byddai adeiladu’r 

cynllun yn arwain at ddileu’r Caniatâd Sylweddau Peryglus sydd ei angen 
ar y busnes i weithredu ac, o ystyried y cyfyngiadau a’r bygythiadau 

mawr i’w fusnes, ni fyddai unrhyw ddewis arall ond adleoli. 
 

Ymateb LlC i Origin UK Operations Ltd 
 

6.74 Mae LlC yn cydnabod y byddai’r cynllun yn cael effaith niweidiol ar 

weithrediadau’r cwmni, ac ni fyddai’n hawdd ei adleoli heb gael Caniatâd 

Sylweddau Peryglus newydd gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diogelwch ac, wedi hynny, caniatâd cynllunio i adleoli gan Gyngor Dinas 
Casnewydd. Cafwyd y caniatâd angenrheidiol a’r caniatâd cynllunio 

dilynol, a daethpwyd i gytundeb ag ABP ynghylch adleoliad boddhaol y 

cwmni, a ddylai alluogi’r busnes i barhau yn Nociau Casnewydd mewn 
ardal nad yw’n cael ei llesteirio gan y cynllun. 

 

T U Agencies Ltd (O147) 
 

6.75 Byddai’r cynllun yn arwain at gyfyngiad ar y cwmni oherwydd y byddai 

llawer o’r llongau sy’n defnyddio’r cyfleusterau ar hyn o bryd yn cael eu 
hatal rhag gwneud hynny. Byddai datblygu Doc y Gogledd yn y dyfodol 

yn annhebygol, a byddai’r cynllun yn cael effaith niweidiol ar ragolygon 

datblygu’r busnes yn y dyfodol. Byddai llwybr y draffordd arfaethedig yn 

atal craeniau symudol y porthladd rhag trosglwyddo o ochr ddeheuol Doc 
y De i ochr ogleddol Doc y De a Doc y Gogledd. 

 

Ymateb LlC 
 

6.76 Byddai’r cynllun yn  cael effaith gadarnhaol sylweddol ar economi de 

Cymru, er y derbynnir y byddai’r cynllun yn atal mynediad i Ddoc y 
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Gogledd yn rhannol, gyda 54% o’r llongau sy’n ymweld â Doc y Gogledd 

yn cael eu rhwystro ar ôl i Junction Cut gael ei gulhau i 13.5m. I 

wrthbwyso hynny, byddai LlC yn ariannu dau graen symudol, pont droi 
dros Junction Cut ac yn cynllunio gwelliannau ac estyniadau i lan y cei yn 

Noc y De. 
 

6.77 Byddai’r mesurau lliniaru arfaethedig yn rhoi Dociau Casnewydd mewn 

sefyllfa well i ehangu eu maint yn y dyfodol, os digwydd i’w huwchgynllun 
fynd rhagddo. Byddai hynny’n hwyluso buddsoddiad ac ehangiad yn y 

dyfodol. Felly, rhaid cydbwyso’r niwed i fusnes y cwmni â’r manteision 

economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol ehangach a ddaw yn sgil y 

cynllun. 
 

Ronnie S Evans-Bulk Hauliers UK and Europe (O316) 
 

6.78 Byddai’r cynllun yn mynd yn uniongyrchol drwy’r iard yn Nociau 

Casnewydd, a byddai unrhyw adleoliad yn arwain at gostau sylweddol. 

Pe byddai’r busnes yn cael ei adleoli y tu allan i ardal y dociau, byddai 
angen gwneud cais i’r Comisiynydd Traffig am ganolfan weithredu arall. 

 

 
 

Ymateb LlC 
 

6.79 Cynhaliodd LlC drafodaethau ag ABP a Ronnie S Evans i ddod o hyd i 

leoliad addas ar gyfer y busnes o fewn Dociau Casnewydd. Er y bu 
rhywfaint o rwystredigaeth wrth geisio cytuno ar faterion gyda thenant 

ABP, cytundeb ag ABP y gellid dod o hyd i ardal adleoli i’r de o Ddoc y De 

ar sail debyg am debyg ar gyfer Ronnie S Evans, ac y gellir gwneud mân 
newidiadau i’r safle a glustnodwyd i wneud ei siâp yn fwy derbyniol. Os 

oes unrhyw gostau gweithredu ychwanegol yn deillio o ddefnyddio’r safle 

arfaethedig, gallai hynny arwain at iawndal. Derbynnir bod Ronnie S 

Evans yn gwneud rhywfaint o waith gyda Sims Metal, a phe gellid dod o 
hyd i ardal adleoli wahanol yn agosach at Sims Metals, ni  fyddai’n 

hynny’n peri unrhyw bryder i LlC. 
 

Awdurdod Diogelwch y Porthladd (O95) 
 

6.80 Bodlonwyd pryderon gwreiddiol yr Awdurdod gan LlC. 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Gwnaed a seliwyd cytundeb rhwng y partïon cyn pen y cyfnod gras o 21 niwrnod a 
roddwyd i mi y tu hwnt i ddiwedd yr Ymchwiliad, ac anfonwyd yr holl bapurau priodol at y 
Swyddog Rhaglennu i’w trosglwyddo erbyn y dyddiad hwnnw. Tynnwyd y gwrthwynebiad 
yn ôl. 

 

Mr C W Rabbitt – Daffodil Lodge (O209) 
 

6.81 Yn ystod cyfnod adeiladu’r cynllun a chau Knollbury Lane dros dro, 

byddai’n anodd cyrraedd yr eiddo, yn enwedig i gerbydau masnachol y 

byddai angen eu dargyfeirio i ddefnyddio’r lôn i’r gogledd o’r eiddo. 
Byddai  hynny’n  cael  effaith  niweidiol  ar  y  busnes  ar  Barc  Busnes 
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Knollbury. Mae Cyngor Sir Fynwy yn erbyn creu mannau heibio ar hyd y 

lôn ogleddol, a gallai hynny achosi gyrwyr i yrru am yn ôl dros ddarnau 

hir o’r ffordd. Nid oes unrhyw reswm amlwg i gynnwys llain 16/9a y CPO 
(PIQ/125A, ID86). 

 

Ymateb LlC 
 

6.82 Byddai mynediad at yr eiddo yn cael ei gynnal trwy gydol y gwaith, a dim 

ond dargyfeiriad o 70m fyddai ei angen. Byddai angen i Knollbury Lane 

gael ei chau am oddeutu blwyddyn, ond byddai mynediad i gerbydau 

sefydlog 10m o hyd yn parhau ar agor trwy’r lôn ogleddol, a fyddai’n cael 
ei gwella â mannau heibio. Byddai angen llain 16/9a y CPO at ddibenion 

adeiladu, wedyn byddai’n cael ei hadfer. Byddai iawndal yn cael ei 

ystyried ar gyfer unrhyw effeithiau niweidiol sy’n weddill (PIQ/125a, 

ID86). 
 

Marshalls Mono Ltd (O329) 
 

6.83 Mae ffatri Marshalls yng Nghasnewydd, sef y gwneuthurwr carreg naturiol 

mwyaf blaenllaw yn y DU, wedi’i sefydlu ar 30 erw o dir rhydd-ddaliadol a 

llesddaliadol, a byddai’n uniongyrchol o fewn llinell y cynllun. Mae’r safle 
hwn yn gweithredu fel canolfan ddosbarthu bwysig ar gyfer cynhyrchion 

ledled Cymru a de-orllewin Lloegr, 24 awr y dydd, 5 diwrnod yr wythnos, 

gan weithio 3 sifft y dydd, ac yn cyflenwi prosiectau dros radiws o 40 

milltir o Gasnewydd. 
 

6.84 Mae tua 25 erw o lawr caled gwastad ar safle Casnewydd, sy’n elwa ar 

fynediad rhwydd i ddoc a rheilffordd, a chaiff ei agregau eu cludo o lanfa 

gyfagos sydd wedi’i lleoli ar lan ddwyreiniol Afon Wysg, ond sy’n eiddo i 
gwmni gwahanol. Mae tua 62 aelod staff wedi’u cyflogi ar y safle ac mae 

ei weithrediadau’n cefnogi busnesau rhanbarthol eraill, ac felly’n 

gynhenid i’r economi a’r gymuned leol. Cafwyd caniatâd cynllunio gan 
Gyngor Dinas Casnewydd i ehangu’r safle, ond gohiriwyd y cynlluniau 

wrth aros am ganlyniad yr Ymchwiliad. 
 

6.85 Byddai’n amhosibl i Marshalls weithredu yn ystod y cyfnod adeiladu maith 

ac ar ôl i’r draphont gael ei hadeiladu. Felly, byddai angen i Marshalls 

adleoli, i safle arall yn ne Cymru yn ddelfrydol, uwchlaw popeth oherwydd 
sylfaen sgiliau’r cyflogeion presennol. Felly, mae’n hanfodol bod LlC yn 

rhoi rhybudd digonol o fynd at y safle ac yn gwarantu y gellir caffael a 

datblygu safle amgen addas. Mae’r diffyg ymateb gan LlC, nad yw wedi 
dilyn ei gweithdrefnau ei hun, wedi peri rhwystredigaeth i’r cwmni, 

ynghyd â’i hamharodrwydd i gynnal trafodaethau cydweithredol. Byddai 

angen i unrhyw safle cyfnewid fodloni meini prawf datblygu penodol, a 

dylai LlC brynu safle addas gerllaw (Freshwater) trwy’r pwerau a roddir 
iddi o dan Adran 246 Deddf Priffyrdd 1980, sy’n berthnasol i’r 

amgylchiadau hyn*. 
 

6.86 Oherwydd i LlC fethu dilyn gofynion y Cylchlythyr CPO perthnasol, ac o 

ystyried goblygiadau’r cynllun ar fusnes Marshalls, ni ddylid gwneud y 

Cynlluniau a’r Gorchmynion. 
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*Mae hwn yn bwynt cyfreithiol y rhoddwyd sylw iddo yn Adran 2 yr adroddiad hwn. 

 

Ymateb LlC 
 

6.87 Byddai iawndal yn daladwy i wrthbwyso’r effaith gydnabyddedig ddifrifol 

a pharhaol ar Marshalls. Dyrannwyd safle cyfagos 37 erw Queensway 

Meadow, sy’n addas ac ar gael, sydd dan berchenogaeth LlC, ar gyfer 

datblygu yn CDLl Casnewydd. Gellid ei ddefnyddio i ailsefydlu Marshalls 
(PIQ/118). 

 

6.88 Nid yw LlC yn derbyn ei bod wedi gwyro oddi wrth y cyngor a roddir yn y 
Cylchlythyr perthnasol (sydd wedi’i anelu’n bennaf at awdurdodau 

priffyrdd, yn hytrach na’r llywodraeth genedlaethol). Ar gyfer cynllun o’r 
maint hwn, byddai dilyn y Cylchlythyr yn anymarferol. O ran y gyfraith, 

ni dderbynnir ychwaith y byddai Adran 246 Deddf Priffyrdd 1980 yn 
berthnasol i amgylchiadau lle’r oedd yr awdurdod priffyrdd yn 

benderfynol o gaffael tir yn orfodol ar gyfer datblygiad diwydiannol, yn 
hytrach nag ar gyfer mesurau lliniaru amgylcheddol. 

 

6.89 Byddai manteision cyffredinol y cynllyn yn gwrthbwyso’r anghyfleustra i 
Marshalls Mono Ltd yn sylweddol ac, er gwaethaf yr anfantais hon, dylai’r 

Cynllun a’r Gorchmynion gael eu rhoi ar waith. 
 

Clwb Golff y Parc (O49) 
 

Tystiolaeth Mr T F Hicks a Mr B Weller 
 

6.90 Mr Hicks yw perchennog cwrs golff 103 erw 18 twll Clwb Golff y Parc yng 

Nghoedcernyw, sef sefydliad a agorwyd ym 1988, y maes ymarfer hirgul 

31 bae sydd â llifoleuadau, a’r cwrs par 3 yn uniongyrchol i’r dwyrain. 

Caiff y cyfleusterau eu defnyddio’n dda ar gyfer ymarfer ac addysgu yn 

ystod y dydd a chyda’r nos drwy gydol y flwyddyn. Mae Mr Weller yn 
ymgynghorydd cyrsiau golff. 

 

6.91 Mae digollediad yn cael ei geisio gan y Llywodraeth yn erbyn unrhyw 

hawliad sy’n deillio o wrthdrawiad ar y draffordd yn y dyfodol lle caiff 
llifoleuadau hirsefydledig y maes ymarfer eu datgan yn achos cyfrannol. 

 

6.92 Mae’r wybodaeth gyhoeddus bod y draffordd yn cael ei hystyried ers dros 

22 mlynedd wedi arwain at golli aelodau ac effaith economaidd niweidiol 

ar y clwb. Byddai’r effeithiau ffisegol ar y clwb yn cynnwys: 
 

• caffael tir yn orfodol ar hyd yr ymyl ogleddol; 
 

• y posibilrwydd o fyrhau’r twll cyntaf; 
 

• byrhau’r maes ymarfer o 246 llath i oddeutu 225 llath (gan ei 
wneud ei llai atyniadol i’r rhai sy’n taro’r bêl yn bell) neu, fel dewis 

arall, cael gwared â thir o’r cwrs par 3, a fyddai’n gwneud y 
cyfleusterau’n llai deniadol, gyda chanlyniadau economaidd 

niweidiol; 
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• effeithiau niweidiol llwch a sŵn yn ystod y cyfnod adeiladu; 
 

• cau’r fynedfa bresennol o’r A48 yn ystod y cyfnod adeiladu, gan 

olygu y byddai’n rhaid cyrraedd y clwb ar hyd lonydd gwledig cul 

iawn, a’r 
 

• lagŵn gwanhau arfaethedig wedi’i leoli ger yr ail di, a fyddai’n cael 

effaith sylweddol ar nodweddion draenio’r cwrs. 
 

6.93 Mae rhannau o’r tir y mae’r cwrs golff wedi’i adeiladu arno yn SoDdGA 

dynodedig, ac mae’n rhaid ei reoli’n ofalus iawn. Mae’r cwrs yn destun 

rhywfaint o lifogydd yn ystod y gaeaf ond, fel arall, caiff ei gynnal a 
chadw i safon uchel iawn. Rhaid i’r cynllun beidio â bygwth hynny. 

 

Ymateb LlC 
 

6.94 Byddai’r cwrs golff yn agos at y draffordd arfaethedig, a gwnaed 

addasiadau i’r cynllun gwreiddiol er mwyn lleihau’r effaith ar y cwrs a’i 

gyfleusterau. Nid yw’r rhain wedi’u derbyn hyn yn hyn. Ni fyddai unrhyw 

gaffaeliad tir yn effeithio ar y twll cyntaf. 
 

6.95 Gwnaed awgrymiadau ynghylch sut y gellid: 
 

• byrhau’r maes ymarfer heb niweidio diogelwch, trwy godi ffens 
derfyn o bosibl; 

 

• trosi’r cwrs par tri presennol â naw twll yn gwrs chwe twll yn 

llwyddiannus, a 
 

• chadw cwrs byr diwygiedig â naw tell trwy fyrhau’r maes ymarfer. 
 

6.96 Ar hyn o bryd*, nodir nad yw’r cwrs naw twll ar agor oherwydd pryderon 

iechyd a diogelwch yn deillio o ddifrod i’r ffens, a fyddai fel arall yn 

amddiffyn golffwyr rhag peli crwydr o’r maes ymarfer. 
 

6.97 Oherwydd bod y llifoleuadau presennol ar ongl sgwâr i linell y draffordd 

arfaethedig, ni fyddai unrhyw wrthwynebiad i gadw’r goleuadau hyn. 
Byddai’r A48 yn aros ar agor drwy gydol y cyfnod adeiladu, ond byddai’n 

destun rhywfaint o reolaeth draffig, na ddylai gael effaith niweidiol ar 
reoli’r clwb na mynediad ato. 

 

*Adeg rhoi tystiolaeth i’r Ymchwiliad. 

 

Mr S C Phillips o Green Dairy Farm, Rogiet (O232) 
 

6.98 Mae Green Dairy Farm, sef fferm gymysg o fentrau âr, llaeth, cig eidion a 

defaid sy’n cwmpasu 115 erw o dir dan berchnogaeth, yn cael ei weithio 

â 53 ers o dir pori â thenantiaid y bu’r teulu Phillips yn berchen arno ers 
cenedlaethau. Mae’n unigryw oherwydd, pe byddai’r cynllun yn cael ei 

gymeradwy, byddai’r fferm wedi’i gwahanu gan dri datblygiad traffordd 

mewn 50 mlynedd. Mae ganddi ddwy set o adeiladau fferm, sy’n ei 

gwneud yn angenrheidiol i symud da byw a phorthiant rhwng y set sy’n 
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gyfagos at y prif ffermdy ger Rogiet, a’r llall sy’n allbost ar y tir esgynedig 

i’r gogledd o’r M48. 
 

6.99 Byddai’r cynllun, drwy gaffael parhaol a dros dro, yn cymryd hanner yr 
erwau, gan gynnwys tir sydd bwysicaf ar gyfer y fenter laeth, a byddai’n 

cael effaith lethol ar y fferm. Nid yw hyn yn gyfiawnadwy. Mae cynnig 

amgen 19 yn darparu traffordd letach, a dylid ffafrio’n cynnig hwnnw 

(PIQ112). 
 

6.100 Byddai’r prif effeithiau ffisegol ar redeg y fenter laeth yn effeithlon yn 
deillio o’r: 

 

• pwll benthyg a’r ardal storio arfaethedig, a fyddai’n cymryd tir pori 

sy’n draenio’n rhwydd; 
 

• o ddefnyddio’r ffordd gludo ar gyfer chwarel Ifftwn i’r dwyrain am 

gyfnod maith, a fyddai’n gwahanu llwybr cludo slyri hanfodol yn y 
gaeaf; 

 

• o’r trac dwyreiniol a fyddai’n disgyn yn barhaol o dan gerbytffordd 

ddwyreiniol yr M48 wedi’i hadlinio; 
 

• o’r anhawster rhagweladwy o ran adfer ardal y pwll benthyg yn 

ddigonol oherwydd y cyrsiau dŵr tanddaearol a’r peipiau dŵr sy’n 
rhedeg o’r gogledd i’r de drwy’r ardal; 

 

• o gyfagosrwydd y pwll benthyg at yr uned laeth, a fyddai’n ei 
gwneud yn anodd iawn gweithredu’r uned, a’r 

 

• ymyrraeth â’r trac caled sy’n esgyn o adeiladau’r fferm i’r gogledd 

o’r M48 i dir uchel a sych sy’n hanfodol ar gyfer dosbarthu slyri 

mewn modd cost effeithiol (ID151). 
 

Ymateb LlC 
 

6.101 Derbynnir y byddai’r cynllun yn cael effaith lethol ar y fferm, gan leihau ei 

maint gweithredu o dros hanner yn ystod y gwaith adeiladu, a byddai 36 

erw yn cael eu caffael yn barhaol.  Byddai cyfanswm y caffaeliad parhaol 
a dros dro o 161ha y daliad oddeutu 14%. 

 

6.102 Mae’r caffaeliad tir dros dro at ddibenion adeiladu a phwll benthyg yn 

hanfodol yn yr ardal honno, ac ni ellir ei osgoi’n synhwyrol heb i’r cynllun 

fynd i gostau ychwanegol sylweddol.  Cedwir mynediad rhwng y ddwy set 

o adeiladau fferm drwy’r adeg, ond byddai adeiladu aliniad newydd 
Bencroft Lane yn amharu ar y fferm. Byddai angen ad-drefnu’r arferion 

gwaith gwasgaredig yn ystod y cyfnod adeiladu, ond ni ddylai effeithio ar 

y trac caled sy’n esgyn o adeiladau gogleddol y fferm. Byddai defnydd 
rhanedig o drac y dwyrain yn rhy beryglus i’w ystyried yn ystod y cyfnod 

adeiladu.  Gellid ei ddisodli’n barhaol gan drac mwy uniongyrchol ar gyfer 

y gwaith hwyluso. 
 

6.103 Byddai’r argloddiau arfaethedig ar draws Gwastadeddau Gwent yn cael eu 
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hadeiladu gan ddefnyddio deunydd a dynnir o’r pwll benthyg yn Green 

Dairy Farm. Byddai defnyddio’r pwll benthyg penodol hwn yn osgoi’r 

angen i gludo deunyddiau llenwi ar y rhwydwaith priffyrdd cyhoeddus, ac 
felly’n lleihau costau’n sylweddol. Aseswyd safleoedd eraill yn byllau 

benthyg posibl, ond ystyriwyd eu bod yn anaddas oherwydd eu lleoliad. 

Byddai’r pwll yn cael ei ail-lenwi gan ddefnyddio deunydd a dynnir o’r 
argloddiau gorlwythog, ond derbynnir y byddai ansawdd amaethyddol y 

6.3ha o dir adferedig yn is na’r radd bresennol, sef 3a. Mae’n debyg y 

byddai nodweddion draenio rhwydd yr ardal bresennol yn cael eu difetha 
gan yr adferiad (ID007d, ID151). 

 

6.104 Aethpwyd i’r afael â chynnig amgen 19 mewn llyfryn cynhwysfawr ar y 

Cynlluniau Amgen, y mae PIQ/112 yn ychwanegu ato. 
 

Meistri R, G, K, M ac R Jones o New Park Farm, Cas-bach (O227) 
 

6.105 Dylid diwygio’r CPO i eithrio tir amaethyddol da sydd wedi’i glustnodi ar 

gyfer plannu coed anghyfiawnadwy. Derbynnir Addasiad 27b 

arfaethedig, ond ni ellir cadarnhau Addasiad 27a arfaethedig nes i 

ganlyniad Ymchwiliad Cynlluniau (yn cynnwys Cyngor Dinas Casnewydd), 
yn ymwneud â ffermdy newydd, gael ei benderfynu. Byddai derbyn y 

cais i “brynu yn ôl disgresiwn” y rhannau o’r daliad yr effeithir arnynt yn 

foddhaol, ond pe byddai cerrig yn cael eu hechdynnu o dir y CPO yna, fel 
mater o gyfraith digolledu, dylai gwerth farchnad y deunydd a echdynnir 

fod yn daladwy i’r tirfeddiannwr. 
 

Ymateb LlC 
 

6.106 Byddai’r cynnig i blannu coetir yn darparu parhad o’r coridor bywyd 

gwyllt rhwng y dwyrain a’r gorllewin ar hyd pen arglawdd y draffordd, 

ynghyd â mesurau lliniaru hanfodol ar gyfer y cynefin pathewod a gollir. 

Yn dilyn trafodaethau, cynigiwyd Addasiad 17b i leihau arwynebedd y tir 
y byddai ei angen i blannu coed yn agos at y ffermdy, a lleihau’r defnydd 

o dir Gradd 2 o ansawdd uwch. Fodd bynnag, fel y cytunwyd â CNC, mae 

angen darparu coetir i bathewod fyw ynddo ar gymhareb o 2:1 i 

gydymffurfio â’r Strategaeth Lliniaru i Bathewod. Mae rhoi caniatâd 
cynllunio ar gyfer ffermdy newydd yn fater i’r Awdurdod Cynllunio Lleol 

yn unig, er na fyddai gan LlC unrhyw wrthwynebiad i ddatblygiad tebyg. 

Bydd LlC yn ystyried ymhellach yr achos i brynu rhannau o’r daliad yn ôl 
disgresiwn (PIQ158). 

 

Miss Alicia  Park, Miss  Sophie  Park, Miss  Verity Park, Mr  Adam Park 

(O231) 
 

6.107 Byddai’r ffordd gludo yn rhedeg trwy ganol cae âr cynhyrchiol i’r gogledd 

o’r M48, ac nid oes ei hangen oherwydd y mae ffordd gyhoeddus ar gael. 

Nid yw’n glir sut y byddai iawndal yn cael ei dalu i ddefnyddio’r ffordd 

honno. Byddai’r 30 erw o dir sydd wedi’i gynnwys yn y CPO ar Waun 
Cil-y-coed yn gyfystyr â chyfran fawr o’r tirddaliad ar y waun ac yn 

gwneud ei reoli yn anymarferol. 
 

Ymateb LlC 
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6.108 Sefydlwyd y ffordd gludo i adeiladu Ail Bont Hafren. Byddai’n ddelfrydol 

ar gyfer masgludo 960,000 m³ o ddeunydd o chwarel Ifftwn, mewn lorïau 

dadlwytho 40 tunnell, gan dynnu 20,000 o symudiadau lori oddi ar y 
rhwydwaith ffyrdd cyhoeddus trwy bentrefi Magwyr, Gwndy a Rogiet, ac 

ar hyd y B4245, Byddai colli tua 0.85ha o dir dros dro, ynghyd â cholli 

tuag 11,75ha ar Waun Cil-y-coed yn barhaol ar gyfer mesurau lliniaru 
ecolegol, yn arwain at anawsterau o ran rheoli’r fferm, ond dim 

gwahaniad parhaol. Ar hyn o bryd, caiff y daliad 100ha o dir âr ei reoli 

dan gontract. Ni fyddai’r colledion yn bygwth hyfywedd y fferm, sydd 
wedi’i lleoli’n bennaf i’r gogledd o’r A48M. Byddai iawndal yn daladwy ar 

gyfer unrhyw golledion cyfiawnadwy. 
 

Mr Llewellyn Morgan Pritchard o The Beeches, Gwndy (O235) 
 

6.109 Byddai’r effaith ar Barc Carafanau Beeches, sy’n barc sefydledig a 

fyddai’n cael ei adael ar ynys yn ystod y cyfnod adeiladu, yn gyfagos at 

ardal y bwriedir ei ddefnyddio i echdynnu cerrig a storio pridd, yn atal 

mwynhad unrhyw breswyliad yn y parc carafanau. Yn ystod y cyfnod 

adeiladu, byddai’n amhosibl symud carafannau yn ôl ac ymlaen o’r safle. 
 

6.110 Byddai colli’r tir sydd wedi’i gynnwys yn y CPO yn cael effaith ddifrifol ar 
hyfywedd y daliad amaethyddol. Byddai’n hollol anymarferol i barhau i 

fyw a gweithio yn yr eiddo yn ystod ac ar ôl y cyfnod adeiladu, ond nid 

oes unrhyw ddymuniad i adael yr eiddo, a fu’n gartref i’r teulu ers dros 
100 mlynedd. 

 

Ymateb LlC 
 

6.111 Byddai oddeutu 5.1 ers (2ha) o dir yn cael ei gaffael gan y CPO, gan 

gynnwys cyfran fach ar gyfer gwaith cynnal a chadw, a lliniaru hanfodol. 
Byddai angen 5 ers arall dros dro, gan gynnwys 0.2 erw (0.1ha) sydd ei 

angen ar gyfer hawddfraint barhaol.  Cyfanswm y tirddaliad yw oddeutu 

42 erw (17ha). Byddai angen y caffaeliad dros dro i storio deunydd 

uwchbridd yn ystod y cyfnod adeiladu, ond byddai’r tir hwnnw’n cael ei 
adfer yn briodol wedi hynny a’i ddychwelyd i’r daliad cyn gynted  â 

phosibl. Byddai mynedfa barhaol newydd yn cael ei darparu - wedi’i 

labelu fel 16/6a ar Gynllun SRO 16, yn cyfnewid am y fynedfa bresennol, 
y byddai angen ei chau. 

 

6.112 Yn ystod y cyfnod adeiladu, byddai cysylltiad rheolaidd yn cael ei gadw â 

Mr Pritchard er mwyn sicrhau y gall symudiad carafannau yn ôl ac ymlaen 
o’r safle barhau mewn ffordd ymarferol, ac i gynghori Mr Pritchard 

ynghylch gwaith cynlluniedig sydd ar ddod yn yr ardal. Mae LlC yn 

derbyn y byddai effaith y gwaith adeiladu ar yr eiddo a’i reolaeth yn 
sylweddol o ran y daliad amaethyddol, llogi offer milwrol a rheoli’r 

carafannau. Dylai deialog barhau liniaru’r pryderon cymaint ag y bo’n 

ymarferol, a gallai iawndal fod yn daladwy yn unol â Deddf Iawndal Tir 

1973 ar gyfer colledion anochel (ID007d, ID151). 
 

Ymddiriedolaeth Natur Gwent (O270) 
 

Nodyn yr Arolygydd 
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Defnyddiodd yr Ymddiriedolaeth, sy’n wrthwynebydd statudol, nifer fawr o dystion wedi’u 
gwasgaru dros nifer o fisoedd o’r Ymchwiliad ac yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau, yn 
ogystal â chyflwyno nifer o ddatganiadau ysgrifenedig ar bynciau ychwanegol Fe’i 
chynrychiolwyr gan nifer o Gwnsleriaid. Er hwylustod, rwyf wedi adrodd ar yr holl 
bwyntiau perthnasol a gododd o’r dystiolaeth gronnus (trwy ymddangosiadau ac yn 
ysgrifenedig) yn uniongyrchol isod. 

 
O ganlyniad i groesholi, gofynnodd sawl un o dystion yr Ymddiriedolaeth Natur am i 
rannau o’r dystiolaeth a gyflwynwyd ganddynt gael eu tynnu’n ôl, oherwydd iddynt addef, 
wrth gael eu holi, yr ysgrifennwyd eu proflenni heb fawr o ystyriaeth, os o gwbl, i’r 
dystiolaeth a gyhoeddwyd, cyflwynwyd ac esboniwyd yn gynharach gan dystion LlC. Rwyf 
wedi nodi prif oddefiadau perthnasol tystion yr Ymddiriedolaeth Natur yn y paragraffau 
perthnasol gan amlygu eu tystiolaeth briodol isod oherwydd i’r goddefiadau hyn newid y 
dystiolaeth a gyflwynwyd yn sylweddol. 

 
Wrth ddod â’i achos i ben ar ran Ymddiriedolaeth Natur Gwent, gofynnodd Mr Brendan 
Moorhouse, Cwnsler, i’r Ymchwiliad wahaniaethu rhwng: 

 
• tystion a oedd yn gynrychiolwyr uniongyrchol yr Ymddiriedolaeth ac y gallai’r 

Ymchwiliad ddibynnu arnynt i gynrychioli safbwynt cyson yn erbyn y cynllun, ac 

 
• y rhai y cynullwyd eu hymddangosiadau gan yr Ymddiriedolaeth oherwydd eu bod 

yn gwrthwynebu’r egwyddor o adeiladu traffordd, ond a gyflwynodd dystiolaeth a 
oedd yn gymharol unigoliaethaol ac yn rhannol anghyson. 

 
Rwyf wedi ystyried cais Mr Moorhouse, a’r barnau gwahanol hynny, wrth ddod i’m 
casgliadau. 

 

Tystiolaeth yr Athro Calvin Jones – ar fater achos economaidd y cynllun 
 

6.113 Mae Mr Jones yn Athro Economeg yn Ysgol Busnes Caerdydd ac, er nad 

yw’n arbenigwr ar drafnidiaeth, mae’r herio’r modelau economaidd a 

ddefnyddiwyd gan LlC wrth lunio ei rhagolygon economaidd ar gyfer y 

cynllun. Yn ei farn ef, nid oes unrhyw dystiolaeth sy’n profi bod 
cysylltedd ffyrdd gwael wedi cael effaith niweidiol ar dwf economaidd neu 

gyflogaeth yn ne Cymru. Mae o’r farn bod yr ardal hon yn cael ei dal yn 

ôl yn economaidd gan y canlynol: 
 

• ychydig iawn o amrywiaeth economaidd; 
 

• ychydig iawn o bencadlysoedd cwmnïau; 
 

• diffyg lefelau digonol o entrepreneuriaeth; 
 

• diffyg dyheadau personol, a 
 

• phrinder sgiliau a chymwysterau priodol. 
 

6.114 Honnodd y byddai’r cynllun yn groes i Ddeddf LlCD 2015 sydd, yn ôl ei 
ddehongliad ef, yn ei gwneud yn ofynnol i’r sector cyhoeddus weithio 

tuag at: 
 

• fesurau carbon isel a datblygu cyfannol; 
 

• Bargen Ddinesig newydd Caerdydd; 
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• newid moddol dymunol oddi wrth drafnidiaeth breifat ar gyfer 
hamdden a theithio i’r gwaith, a 

 

• datblygu Metro De Cymru. 
 

6.115 Mae’r Athro Jones yn derbyn y byddai’r cynllun yn garbon niwtral, ond 

byddai’r Metro yn cael dylanwad ehangach o ran lleihau carbon yn 
gyffredinol. Yn ei farn ef, byddai’r cynllun yn cyfwynebu’r naratif a’r 

amgyffrediad dymunol bod Cymru yn wlad werdd, gynaliadwy, sydd ag 

adnoddau naturiol helaeth, wedi’u rheoli’n dda, i wneud busnes. 
 

6.116 Honnodd yr Athro Jones nad oes lawer o gefnogaeth i’r cynllun, ond bod 

gwrthwynebiad eang iddo mewn llawer o rannau o’r gymdeithas ddinesig, 
busnes a dosbarthiadau gwleidyddol. Un o’r materion allweddol yw nid 

p’un a fyddai’r cynllun yn fuddsoddiad da ar ei ben ei hun, ond p’un a 

fyddai’n ddefnydd gorau o gyllid prin wedi’i fenthyca ar gyfer datblygu 

yng Nghymru. Mae’n credu bod nifer o elfennau’n awgrymu nad ydyw, 
ac y byddai dyrannu’r rhan fwyaf o awdurdod benthyca Cymru i wella 

cysylltedd ar hyd coridor yr M4 yn gynhennus iawn. Nid yw hyd at 30% 

o’r aelwydydd yn y rhanbarth yn berchen ar far, felly ni fyddai buddsoddi 
yn y cynllun o unrhyw fudd iddynt, tra y byddai buddsoddi mewn 

trafnidiaeth gyhoeddus yn cael mwy o effaith gadarnhaol ar y bobl hynny. 

Gall buddsoddi mewn beicio a seilwaith gwyrdd wella mynediad at waith a 

chael canlyniadau ffafriol o ran iechyd, darparu mynediad at wasanaethau 
eraill, bod yn briodol yn amgylcheddol a lleihau allyriadau sy’n 

gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd. 
 

6.117 Byddai technoleg ddigidol, gan gynnwys datblygu cerbydau awtonomaidd 

a datblygiadau mewn cludo nwyddau, yn bodloni twf traffig yn y dyfodol 

heb achosi tagfeydd na damweiniau. Byddai cyfuno’r datblygiadau hyn â 

newid moddol, gostyngiad cyfanredol yn y galw i deithio, a chyflymiad 
mewn tueddiadau technegol-gymdeithasol, yn peri risg o “oradeiladu” 

enfawr o ran capasiti’r draffordd, pe byddai’r cynllun yn mynd rhagddo. 
 

6.118 Mae’r Athro Jones yn derbyn y byddai’r cynllun yn darparu manteision 

ond byddai’r rhain, yn rhannol, yn mynd i ranbarthau yn Lloegr yn 
hytrach na de Cymru, er mai trethdalwyr yng Nghymru fyddai’n talu’r 

gost gyfalaf. Byddai’r arian yn “diferu” o Gymru oherwydd y buddiolwyr 
nad ydynt yn Gymry, ar ffurf contractwyr a chyflenwyr mawr, ac ad-

daliadau TAW cytundebol i Drysorlys EM. Gwnaed amcangyfrif rhy isel 
o gostau’r cynllun oherwydd y galw uchel posibl am lafur a deunyddiau 

yn ne Cymru yn ystod yr un cyfnod adeiladu. 
 

6.119 Nid yw’r Athro Jones wedi cynnal astudiaeth o’r dadansoddiad cost a 

budd, ond ymddengys iddo nad ystyriwyd yr effeithiau ecolegol sylweddol 

a, phe byddant yn cael eu hystyried, byddai hynny’n gostwng perfformiad 
economaidd y cynllun ymhellach, a allai ei wneud yn negyddol. Nid yw’n 

ymddangos bod costau cynnal a chadw wedi’u cynnwys yn y cyfrifiadau 

economaidd, a rhagamcanwyd y bydd allyriadau nwyon tŷ gwydr yn 
cynyddu o ganlyniad i’r cynllun. 
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6.120 Mae’r dadleuon yn ymwneud â chydgrynhoi economaidd, yn yr achos 

hwn, yn wannach o lawer nag y tybir fel arfer. Gallai ddigwydd, ond ni 

fyddai’n cronni am gyfnod maith wedi i’r ffordd gael ei hagor. 
 

6.121 Ar y sail y dylai’r defnyddiwr dalu, roedd yr Athro Jones yn hyrwyddo’r 

ddadl na ddylai Llywodraeth y DU a LlC ostwng y tollau ar Bontydd 
Hafren, ond y dylid eu hymestyn i gwmpasu’r M4 i gyd, gan gynnwys y 

draffordd newydd arfaethedig. 
 

*Nodyn yr Arolygydd 
 

Wrth gael ei groesholi, addefodd yr Athro Jones nad oedd yn ymwybodol bod y costau 
cynnal a chadw wedi’u cynnwys yn y dadansoddiad economaidd, ac roedd am i’r rhan 
honno o’i dystiolaeth gael ei thynnu’n ôl. Nid oedd wedi astudio’r DA na’r mesurau lliniaru 
ecolegol arfaethedig, ac roedd ganddo ymwybyddiaeth fras yn unig o’r materion hyn. Nid 
oedd wedi darllen unrhyw dystiolaeth gan LlC, na CBI na chefnogwyr eraill, ac nid oedd yn 
ymwybodol o’r math o gontract peirianneg a roddwyd ar osod gan LlC, na sut roedd rheoli 
risg wedi’i ymgorffori ynddo. Felly, roedd yn dymuno tynnu ei feirniadaeth o’r risg 
cytundebol yn ôl. Pwysleisiodd ymhellach, pe byddai’r cynllun yn Lloegr, ni fyddai wedi 
ymddangos yn yr Ymchwiliad Cyhoeddus oherwydd ei brif fuddiant oedd cadw “arian 
Cymru” yng Nghymru er y budd mwyaf i Gymru, yn hytrach na gwrthwynebu cynllun 
ffordd nad yw efallai, ynddo’i hun, yn gynllun gwael. 

 

Ymateb LlC 
 

6.122 Derbynnir bod ansawdd trafnidiaeth a seilwaith priffyrdd yn un ffactor, 

ymysg lawer, sy’n penderfynu ar berfformiad economaidd cynllun ffordd. 

Fodd bynnag, mae ansawdd trafnidiaeth yn un agwedd sy’n cyfrannu at 
ansawdd cyffredinol yr amgylchedd busnes. Ceir tystiolaeth empirig sy’n 

dangos y manteision economaidd cadarnhaol a all ddod yn sgil 

trafnidiaeth well, a bu nifer o astudiaethau’n llwyddiannus o ran amlygu 
perthynas achosol rhwng trafnidiaeth a pherfformiad economaidd. 

Byddai’r cynnydd rhagamcanol mewn cyflogaeth yn deillio o’r cynllun o 

ganlyniad i gwmnïau’n dod i mewn i’r rhanbarth, yn hytrach na chynnydd 
ym maint cwmnïau presennol. Mae astudiaethau hefyd wedi dangos bod 

cwmnïau sy’n chwilio am adeiladau newydd yn datgan mai hygyrchedd 

yw un o’r ffactorau allweddol sy’n dylanwadu ar eu dewis o leoliad 

newydd. Byddai pob un o’r ffactorau hyn o fydd i dde Cymru ar ôl i’r 
cynllun gael ei adeiladu, a byddai cwmnïau’n llai tebygol o adael de 

Cymru a symud ymlaen. Daeth ymchwil a gynhaliwyd ym Mhrifysgol 

Gorllewin Lloegr yn 2016 i’r casgliad canlynol: “mae’n amlwg bod 
anhygyrchedd yn cael effaith fawr ar lefelau cynhyrchedd yng Nghymru, 

gan gynnwys pellenigrwydd posibl o farchnadoedd mawr, cyflenwyr a 

gwasanaethau arbenigol, cronfeydd mwy o lafur crefftus, neu gysylltiad â 
busnesau eraill a ffynonellau gwybodus”. 

 

6.123 Gallai’r rhesymau a ddefnyddir gan yr Athro Jones i esbonio perfformiad 

economaidd gwael yn ne Cymru fod yn ddilys, ond nid yw hynny’n golygu 
nad yw ansawdd gwael y rhwydwaith trafnidiaeth yn ne Cymru yn ffactor 

pwysig hefyd. Mae’r gwasanaeth gwael a gynigir gan yr M4 bresennol yn 

rhwystr rhag denu buddsoddiad newydd, ac mae trafnidiaeth wael hefyd 
yn cyfyngu ar y gronfa lafur, ac felly’r sgiliau sydd ar gael i gwmnïau. 

Mae  cefnogwyr  y  cynllun,  yr  ymddengys  nad  yw’r  Athro  Jones  yn 
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ymwybodol ohonynt, yn amlygu hyn. 
 

6.124 Mae’r awgrym y byddai’r gwariant arfaethedig ar y cynllun yn gwaethygu 
gwahaniaethau rhyngranbarthol a chymdeithasol yn anghywir. Yr M4 

yw’r prif lwybr i mewn ac allan o Gymru ar gyfer tua 70% o economi’r 

wlad. Mae’n darparu mynediad at bob rhan o dde Cymru o dde-orllewin 
Lloegr, de-ddwyrain Lloegr a Llundain. Dyma’r rhan o seilwaith 

drafnidiaeth a ddefnyddir fwyaf yng Nghymru, ac mae’r tagfeydd 

presennol yn arwain at oedi ar gyfer teithiau rhyngdrefol a 
rhyngranbarthol rhwng y dwyrain a’r gorllewin, ond hefyd ar gyfer ystod 

o deithiau eraill, gan gynnwys teithiau cymudwyr trwy dde  Cymru. 

Byddai manteision y cynllun yn cael eu teimlo ar draws ardal eang. 
 

6.125 Mae de Cymru i gyd yn dibynnu ar berfformiad economaidd yr ardaloedd 
trefol ar hyd coridor yr M4. Dyma sail yr agenda ar gyfer y Dinas- 

Ranbarth, sy’n ffurfio’r polisi datblygu economaidd yn ne Cymru. 

Derbynnir na fyddai’r cynllun yn mynd i’r afael yn uniongyrchol â 
phroblemau cymdeithasol sydd wedi ymwreiddio, nac o fudd uniongyrchol 

i’r rhai heb gar, ond byddai’r cyfrannu at natur gystadleuol gyffredinol 

economi de Cymru a, thrwy gael gwared â thagfeydd, yn helpu 
trafnidiaeth gyhoeddus, y mae oedi ar y draffordd yng Nghasnewydd yn 

effeithio arni’n aml. 
 

6.126 Byddai cyflawni’r cynllun yn creu cyflogaeth ac yn arwain at fuddsoddi 
mewn sgiliau. Sefydlwyd trefniadau cytundebol i sicrhau y manteisir i’r 

eithaf ar y buddion hyn. Mae’r contractwr wedi ymrwymo i gyflawni 20% 

o’r costau llafur gan hyfforddeion newydd, a fyddai’n uchafu manteision 
economaidd y cyfnod adeiladu yn y tymor byr a’r tymor hir. 

 

6.127 Mae dadansoddiad cost a budd y cynllun wedi dangos ei fod yn 

gadarnhaol, gan dybio twf traffig canolig a bod ag ymagwedd geidwadol 
tuag at oedi ar y draffordd. Mae hyn yn gyffredin ar y ffordd bresennol 

ar hyn o bryd. Cynhaliwyd yr arfarniad economaidd mewn termau real, 

gan ddefnyddio sail brisiau gyson ar gyfer y costau a’r buddion. Mae 
hanes wedi dangos, yn y tymor hir, bod prisiau adeiladu wedi cynyddu ar 

gyfradd debyg i brisiau yn yr economi’n fwy cyffredinol, ac felly bod 

chwyddiant yn annhebygol o achosi amcangyfrif rhy isel o gyllideb y 

cynllun. Yn yr Ymchwiliad, derbyniodd yr Athro Jones nad oedd wedi 
astudio tystiolaeth LlC, ac nad oedd wedi sylwi i’r cynllun gael ei gymell i 

gadw costau i lawr, ac yr ystyriwyd risgiau (PIQ055). 
 

6.128 Yn groes i’r farn a fynegwyd gan yr Athro Jones, byddai’r cynllun yn 

cyfrannu at amcanion llesiant LlC, ac felly at nodau llesiant Deddf 2015. 

Ymhell o fod yn groes i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 

sy’n hollol annibynnol ar y cynllun, byddai’r cynllun yn cydymffurfio’n 
llwyr a’i hamcanion i wella amodau economaidd. 

 

6.129 Byddai’r cynllun yn gweithredu’n garbon niwtral, gan leihau’r effaith 
amgylcheddol, a byddai’r mesurau lliniaru ymgorfforedig ac ychwanegol, 

ymhen amser, yn lleihau’r effaith ar y dirwedd a threftadaeth naturiol yn 

sylweddol. 
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6.130 Byddai’r cynllun yn gwella delwedd Cymru yn lle i ymweld ag ef a gwneud 

busnes trwy wella hygyrchedd. Byddai’n cael gwared â’r wybodaeth 

negyddol a niweidiol eang am oedi parhaus o ran traffig ac ansicrwydd ar 
yr M4 yng Nghasnewydd. Cynhwyswyd mesurau cerdded, beicio a 

marchogaeth yn y dyluniad i wella hygyrchedd gwasanaethau trafnidiaeth 

gyhoeddus a gwella rhwydweithiau trafnidiaeth di-fodur. 
 

6.131 Datblygwyd y cynllun at ôl cyfnod maith o ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r 

cyhoedd, yn dyddio’n ôl i ddechrau’r 1990au. Yn groes i honiad unochrog 
gwallus yr Athro Jones, cafodd cyhoeddiad y Gorchmynion drafft 

gefnogaeth dda iawn ar draws de Cymru, a derbyniwyd tua 200  o 

ddarnau o ohebiaeth unigryw a oedd yn mynegi cefnogaeth i’r cynllun yn 

glir. Cyflwynwyd oddeutu 60 ohonynt ar ran awdurdodau lleol, cwmnïau 
neu sefydliadau sy’n darparu cyflogaeth sylweddol ar draws de Cymru i 

filoedd o bobl. 
 

Tystiolaeth yr Athro John Whitelegg – ar fater economeg trafnidiaeth 
 

6.132 Mae’r Athro Whitelegg yn Athro ymweliadol yn Ysgol yr Amgylchedd 

Adeiledig ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl ac yn Ymgynghorydd 

Trafnidiaeth. Mae o’r farn y dylid atal cynnydd ar y cynllun a chynnal 

arfarniad eang o’r atebion ehangach eraill i’r broblem gydnabyddedig o 
dagfeydd ar yr M4, ynghyd ag adolygiad cymheiriaid o gynlluniau tebyg y 

gellir ei ddefnyddio i amcangyfrif maint y traffig ysgogedig yn fwy manwl 

gywir*. 
 

6.133 Mae’n gwrthwynebu’r cynllun arfaethedig am y rhesymau canlynol: 
 

• byddai adeiladu ffordd ar raddfa’r M4 awgrymedig yn anghydnaws 
ag ystyriaethau ac amcanion cynaliadwyedd; 

 

• nid oes unrhyw dystiolaeth bod trafnidiaeth well yn cyflawni 

manteision economaidd, na bod yr amgyffrediad o drafnidiaeth dda 
yn dylanwadu ar benderfyniadau busnesau ac ymwelwyr; 

 

• gallai fod canlyniadau economaidd posibl, ond os nad ydynt yn sicr, 

dylid rhoi pwysoliad cyfyngedig iddynt yn y broses benderfynu; 
 

• byddai’n anghydnaws â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016; 
 

• byddai’n cynhyrchu’r mwyaf o garbon o unrhyw un o’r opsiynau 

(980,000 tunnell o garbon deuocsid), roedd y dull o’r brig i lawr a 

ddefnyddiwyd i asesu carbon cyfalaf pob prosiect seilwaith yn 

dangos llawer mwy o garbon yn cael ei losgi mewn perthynas â’r 
M4 na’r ffigurau a awgrymwyd gan LlC, a byddai’n anghydnaws â 

pholisi newid yn yr hinsawdd a chymorth y Llywodraeth i leihau 

nwyon tŷ gwydr; 
 

• byddai’n cynhyrchu llawer o draffig ysgogedig; 
 

• mae’n bosibl bod y rhagolygon traffig a ddefnyddiwyd i 
gyfiawnhau’r cynllun wedi’u gorliwio neu eu bod yn anghywir; 
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• byddai’n ychwanegu at dagfeydd mewn a gerllaw ardaloedd trefol, 

ac mae hynny’n groes i’r cyfiawnhad economaidd neu’r 

rhesymwaith ar gyfer ffyrdd newydd, oherwydd byddai capasiti 
ychwanegol y ffordd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion teithiau 
nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig ag economi lleol cryf**; 

 

• mae tystiolaeth genedlaethol a rhyngwladol yn glir iawn bod 

adeiladu ffyrdd newydd yr un mor debyg i dynnu swyddi o’r 
economi lleol ag ydyw i’w denu; 

 

• byddai’n ddrud iawn; 
 

• mae’r achos economaidd o’i blaid wedi’i seilio ar leddfu tagfeydd a 

gwella perfformiad economaidd lleol, na fyddai’r un ohonynt yn 

digwydd, felly mae’r gorliwio’r gwerth am arian honedig, ac 
 

• nid yw datblygu’r cynllun wedi dilyn WebTAG na’r egwyddorion 

rhesymeg sydd wrth wraidd Arfarnu Trafnidiaeth. Ni ddatblygwyd 
opsiynau carbon isel nac opsiynau nad oeddent yn cynnwys 

adeiladu ffyrdd yn ddigon manwl i’w profi yn erbyn y cynllun 
arfaethedig. 

 
Nodyn yr Arolygydd 

 

*Wrth ymateb i gwestiwn gennyf, derbyniodd yr Athro Whitelegg, er gwaethaf hyrwyddo 
adolygiad cymheiriaid cyn gwneud penderfyniad i symud ymlaen, nid oedd yn gwybod am 
unrhyw gynllun tebyg i’r sefyllfa yng Nghasnewydd y gellid adolygu’r cynllun arfaethedig 
yn ei erbyn. 

 
**Wrth gael ei groesholi, derbyniodd yr Athro Whitelegg y byddai’r cynllun yn lleihau 
traffig ar yr M4 bresennol 50%, a chadarnhaodd fod ganddo wybodaeth gyfyngedig iawn 
am y model traffig galw amrywiol, a amlygodd ganran isel iawn o draffig ysgogedig. Fodd 
bynnag, roedd o’r farn, heb brawf, fod y ffigurau’n ymddangos braidd yn isel, ond roedd 
yn derbyn na fyddai maint y traffig ysgogedig yn achosi tagfeydd ar y ffordd arfaethedig, 
er ei fod o’r farn o hyd y gallai tagfeydd barhau ar goridor y draffordd ar ôl i’r ffordd 
arfaethedig gael ei hagor. 

 
Er gwaethaf ei honiad ynghylch cynhyrchu carbon, ni heriodd yr Athro Whitelegg 
dystiolaeth gyferbyniol LlC ar y pwnc hwnnw, ac ni heriodd dystiolaeth LlC ynghylch 
niwtraliaeth carbon na’i dadansoddiad o’r rhagolygon traffig. 

 

Ymateb LlC 
 

6.134 Ni dderbynnir nad yw manteision economaidd cynlluniau ffordd wedi’u 

profi, sef honiad sy’n groes i gorff sylweddol o dystiolaeth yn y DU ac 

mewn mannau eraill. Mewn astudiaethau blaenorol, roedd 47% o 
sefydliadau gweithgynhyrchu mawr, 84% o weithgynhyrchwyr bach ac 

85% o gwmnïau dosbarthu o’r farn bod mynediad rhwydd at 

farchnadoedd wedi helpu i gynyddu busnes, a dywedodd eraill y bu 

mynediad da yn ffactor yn eu dewis wrth leoli’r busnes. Ceir tystiolaeth 
sylweddol sy’n awgrymu y gall trafnidiaeth arwain at ddeilliannau 

economaidd lleol cadarnhaol, er y derbynnir nad yw’r deilliannau hyn yn 

digwydd bob tro. 
 

6.135 Ar gyfer y cynllun hwn, mae nifer o resymau i awgrymu y byddai’r 
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effeithiau economaidd yn sylweddol. Yn gryno, mae’r rhain fel a ganlyn: 
 

• yr M4 yw’r ffordd o’r pwys strategol mwyaf yng Nghymru, a’r prif 
lwybr i mewn ac allan o’r wlad ar gyfer symud nwyddau; 

 

• mae tagfeydd difrifol ar yr M4 eisoes, sy’n dangos bod y galw ar 

gyfer trafnidiaeth yn fwy na’r cyflenwad a bod cyfyngiadau o ran 
capasiti yn rhoi costau ar weithgarwch economaidd; 

 

• yn hyn o beth, mae’n nodedig y daeth adolygiad Eddington i’r 

casgliad canlynol: - “mae cysylltiad trafnidiaeth yn annhebygol o 
wella ardal drefol anghynhyrchiol oni bai bod galw sylfaenol ar 

gyfer y cysylltiad hwn, ac mae’r enillion o rai cynhyrchedd yn 
debygol o fod ar eu mwyaf pan fydd galw am drafnidiaeth mor 

amlwg, er enghraifft drwy dagfeydd”; 
 

• mynediad da, oddi mewn i ardaloedd trefol a rhyngddynt, yw’r brif 
ffordd y mae trafnidiaeth yn effeithio ar gynhyrchedd; 

 

• byddai’r gwelliant o ran amseroedd teithio a hygyrchedd yn cael ei 
werthfawrogi’n sylweddol ac yn eang, ac 

 

• mae nifer o safleoedd cyflogaeth o bwys strategol yn agos at y 

cynllun, sy’n awgrymu bod yr effeithiau ar fuddsoddiad a 
chyflogaeth yn debygol o fod yn sylweddol. 

 

6.136 O ran y ddadl ynghylch ffordd ddwyffordd, nid oes llawer o dystiolaeth 

empirig i ddangos bod gwelliannau o ran trafnidiaeth wedi dihysbyddu 

swyddi o economïau mawr sydd eisoes yn gydgysylltiedig. Mae de Cymru 
eisoes yn endid economaidd mawr a chysylltiedig. Nid  oes  unrhyw 

reswm i ddod i’r casgliad y byddai de Cymru yn colli allan o ganlyniad i 

unrhyw gynnydd o ran cystadleuaeth. Gwella mynediad yn ne Cymru a 

rhwng de Cymru a rhannau eraill o’r DU yw un o’r ffyrdd y byddai’r 
cynllun yn darparu cynhyrchedd gwell. Yn rhesymegol, os oes cred bod 

gwella trafnidiaeth yn arwain at weithgarwch economaidd yn llifo o 

ranbarth, y strategaeth orau fyddai i LlC lobïo am dollau uwch ar Bontydd 
Hafren ac annog mwy o dagfeydd ar yr M4. Byddai hynny’n safbwynt 

hurt a fyddai’n gwrthdaro’n uniongyrchol â pholisi a barn mwyafrif yr 

economyddion a mwyafrif helaeth y gymuned fusnes yng Nghymru. 
 

6.137 Dywed cyhoeddiad Rosewell a Venebles: Mae mwy o gysylltedd yn 

cynyddu’r potensial i fasnachu, p’un a yw hynny drwy wella cysylltiadau 
am ddim neu wella pa mor rhwydd y gellir cynnal cyfarfodydd, gyda 

chwmnïau, ffatrïoedd a swyddfeydd yn symud i leoliadau newydd a mwy 

effeithlon. 
 

6.138 Cydnabyddir bod ansicrwydd sylweddol ynghylch yr union berthynas 
rhwng realiti perifferol a chynhyrchedd, ac mae tystiolaeth ddigonol i 

ddod i’r casgliad bod y manteision cynhyrchedd o leihau perifferoldeb yn 

sylweddol ac yn ychwanegol at y manteision i ddefnyddwyr a’r effeithiau 

cydgrynhoi. 
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6.139 Derbynnir hefyd y gellir goramcangyfrif arfarniad economaidd rhai 

cynlluniau drwy hepgor traffig ysgogedig. Fodd bynnag, yn achos y 

cynllun hwn, mae’r model traffig galw amrywiol yn cyfrif ar gyfer traffig 
ysgogedig, ond yn darparu gwerth am arian o hyd. Byddai’r traffig 

ysgogedig a fyddai’n cael ei greu gan y cynllun yn fach. 
 

6.140 Defnyddiodd yr Athro Whitelegg dull brasamcanu o’r brig i lawr i asesu’r 

carbon a fyddai’n debygol o gael ei gynhyrchu ac, ar ben hynny, mae 
wedi allosod methodoleg y cyfrifiad o’r brig i lawr y tu hwnt i’w 

hamrediad ystyrlon. I’r gwrthwyneb, seiliwyd yr asesiad o garbon ar y 

cynllun ar gyfrifol manwl mwy cywir sydd wedi dangos bod y cynllun yn 

un carbon niwtral. 
 

Tystiolaeth yr Athro Loraine Whitmarsh – ar y mater o newid yn yr 

hinsawdd 
 

6.141 Mae’r Athro Whitmarsh yn Athro mewn Seicoleg yr Amgylchedd ym 

Mhrifysgol Caerdydd, yn gydlynydd partneriaid y Brifysgol ar gyfer 

Canolfan Tyndall ar gyfer Ymchwil i Newid yn yr Hinsawdd, ac mae 
ganddi arbenigedd mewn trafnidiaeth ac ymddygiad. 

 

6.142 Yn ei barn hi, dylai fod newidiadau mewn ffyrdd o fyw yn y gymdeithas 

oddi wrth weithgareddau sy’n ddwys o ran carbon. Yn hynny o beth, gall 

cau traffyrdd orfodi gyrwyr i roi cynnig ar ddulliau eraill o deithio, ac felly 

sylweddoli eu hatyniad, o bosibl. Gall hyd yn oed mân newidiadau i 
seilwaith, fel arwyddion gwell ar gyfer beicio a cherdded, effeithio ar 

ymddygiad. Mae polisïau i annog symudedd cynaliadwy yn ei gwneud yn 

ofynnol i wneud y car yn llai deniadol a’r dewisiadau amgen yn fwy 
deniadol. Yn hynny o beth, byddai’r cynllun yn wrthgynhyrchiol 

oherwydd y byddai’n creu traffig ysgogedig*. 
 

6.143 Mae Comisiwn Cymru ar Newid yn yr Hinsawdd wedi adolygu polisi 
trafnidiaeth a newid yn yr hinsawdd yng Nghymru, a daeth i’r casgliad y 

byddai adeiladu ffyrdd yn cael effaith negyddol ar dargedau newid yn yr 

hinsawdd, yn ogystal â nodau cynaliadwyedd eraill. Serch hynny, mae 
adeiladu ffyrdd yn flaenoriaeth o hyd i’r rhai sy’n llunio polisïau a LlC, ac 

mae llai o sylw yn cael ei roi i newid moddol, gwella technolegau 

trafnidiaeth a lleihau galw. Byddai gan y cynllun oblygiadau negyddol ar 
gyfer y rhan fwyaf o’r nodau a bennir yn Neddf 2015 (PIQ078). 

 
Nodyn yr Arolygydd 

 

*Wrth ateb cwestiwn gennyf, cadarnhaodd yr Athro Whitmarsh ei safbwynt yn un lle’r 
oedd yn erbyn yr M4 arfaethedig (ac adeiladu ffyrdd eraill) ac eisiau cyfyngiadau ar y 
draffordd bresennol ar ffurf tollau, cau cyffyrdd, rheoli cyflymder a chael gwared â lonydd 
i gyfyngu ar gapasiti, i gyd er mwyn ceisio gorfodi gyrwyr oddi ar y ffordd ac ar fysiau neu 
drenau. 

 

Ymateb LlC 
 

6.144 Er mai polisi’r llywodraeth yw parhau â rhaglen adeiladu ffyrdd yng 

Nghymru, byddai’r cynllun yn cyd-fynd â gwella trafnidiaeth gyhoeddus 

yn y rhanbarth, gan gynnwys Metro De Cymru, ac yn gydnaws ag ef. 
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Cydnabyddir, ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth, y bydd yr effaith ar 

amseroedd teithio a chost, mewn egwyddor, yn dylanwadu ar y galw i 

deithio. Gallai ffordd newydd fawr arwain at nifer o newidiadau o ran 
ymddygiad teithio, gan gynnwys ailbennu, ail-amseru ac ailddosbarthu 

llwybrau neu newid moddol ac, i ryw raddau, traffig ysgogedig. I’r 

gwrthwyneb, gallai gwneud dim i system ffyrdd gorlawn arwain at atal 
teithiau, a allai ddod i’r amlwg ar ffurf newid moddol i drafnidiaeth 

gyhoeddus, neu leihad o ran hyd neu amlder teithiau. Mae cyngor yr 

Adran Drafnidiaeth yn ystyried y ffactorau hyn wrth lunio modelau traffig. 
Oherwydd y byddai ffordd newydd yn gwella amseroedd teithiau, yn 

lleihau tagfeydd, yn gwella diogelwch a dibynadwyedd, ni ddylid 

dehongli’r traffig ysgogedig a all gael ei greu yn effaith negyddol, o 

reidrwydd, oherwydd y byddai defnyddwyr yn manteisio ar fynediad 
rhwydd a theithiau gwell o hyd. Beth bynnag, ychydig iawn o draffig 

ysgogedig a fyddai’n deillio o adeiladu’r cynllun 
 

6.145 Cyhoeddwyd yr adroddiad gan y Comisiwn Newid yn yr Hinsawdd yn 

2012, cyn cynnal unrhyw ddadansoddiad o effeithiau’r cynllun. Mae 
wedi’i seilio ar yr egwyddor o osgoi’r galw am drafnidiaeth a symud i 

ddulliau teithio mwy cynaliadwy. Byddai’n cymryd nifer o flynyddoedd i 

lawer o’r awgrymiadau i gyflawni hyn gael effaith ystyrlon, yn enwedig y 

rhai a fyddai’n dibynnu ar newid mewn ymddygiad, a chludwyr nwyddau 
yn symud o’r ffyrdd i’r rheilffyrdd. I’r gwrthwyneb, mae angen cymryd 

camau gweithredu brys mewn perthynas â’r problemau sy’n gysylltiedig 

â’r M4 o amgylch Casnewydd, a fyddai’n arwain at gyflawni mesurau 
lliniaru yn y dyfodol agos. Ni fyddai hynny’n atal LlC rhag cymryd camau 

eraill i gyflawni system drafnidiaeth integredig neu newid moddol. Mae 

Metro De Cymru yn un fenter debyg, er y byddai ond yn cael effaith fach 
iawn ar leihau tagfeydd ar yr M4, ynghyd â gwelliannau eraill o ran 

trafnidiaeth gyhoeddus yn y rhanbarth. 
 

6.146 Nid yw cynigion awgrymedig eraill yr Athro Whitmarsh a fyddai’n osgoi’r 

angen i deithio wedi cael fawr o effaith hyd yn hyn. Ni fyddai’r cynllun yn 

atal y strategaethau amgen dyfodolaidd hyn. Ystyriwyd newid i 
drafnidiaeth gyhoeddus yn y dyfodol agos eisoes wrth asesu’r angen ar 

gyfer y cynllun. 
 

Yr Athro Terry Marsden – ar y mater o gynaliadwyedd 
 

6.147 Yr Athro Marsden yw cadeirydd Polisi a Chynllunio Amgylcheddol yn yr 

Ysgol Ddaearyddiaeth a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae’n 

gwrthwynebu’r cynllun oherwydd: 
 

• ni fyddai’n gydnaws ag economi mwy gwasgaredig ar draws de 
Cymru; 

 

• byddai wedi bod yn gyfreithlon pan roedd atebion carbon yn y 

sector trafnidiaeth a’r economi ehangach yn dderbyniol. Gan nad 
yw hynny’n wir mwyach, ni fyddai’r cynnig etifeddol hwn yn 

cydsynio â’r ymdrechion sy’n cael eu gwneud yng Nghymru i 
ddatblygu cymdeithas di-garbon; 
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• nid yw’r datblygiad yn dilyn yr egwyddorion a’r nodau a bennir yn 
Neddf LlCD 2015; 

 

• ni fyddai’n annog newid moddol na newidiadau tuag at gerbydau 
trydanol; 

 

• ni ellid ei ddisgrifio’n “economi cylchol” carbon isel/di-garbon, lle 
mae systemau economaidd, ecolegol a biosensitif yn disodli 

systemau sy’n cynhyrchu gwastraff a’u holl allanoldebau 

amgylcheddol ac iechyd; 
 

• byddai ei gyllideb yn rhwystro achub ar y cyfle i fuddsoddi arian 
cyhoeddus mewn ffyrdd mwy gwasgaredig a fyddai o fudd i rannau 

ehangach (ansymudol) o’r boblogaeth, yn cynyddu mynediad ac yn 
lleihau tagfeydd trwy gynllunio gwell a newid moddol, ac 

 

• ar sail effeithlonrwydd cyllid cyhoeddus, ni fyddai’r cynllun  yn 
addas i’r diben. 

 

Ymateb LlC 
 

6.148 Nid oes unrhyw sail ar gyfer honni bod y cynllun yn gynnig etifeddol. 

Dyma’r ateb priodol i’r problemau presennol ar yr M4 o amgylch 

Casnewydd, sy’n tagu symudiad trafnidiaeth ar draws de Cymru, mewn 

gwirionedd. Ni ddylid ei ystyried ar ei ben ei hun ond fel rhan o becyn o 
fesurau, sy’n cynnwys gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus, sydd wedi’i 

lunio i greu ateb cynhwysfawr ac integredig i’r problemau teithio y mae 

pobl sy’n byw ac yn gweithio yn ne-ddwyrain Cymru yn eu hwynebu. 
 

6.149 Byddai’r cynllun yn rhan o rwydwaith trafnidiaeth integredig a fyddai’n 

darparu mynediad gwell at orsaf drenau Twnnel Hafren a’r rhwydwaith 
rheilffyrdd cenedlaethol. Byddai cyffordd Glan Llyn yn darparu mynediad 

at gyfleuster parcio a theithio a’r orsaf Metro arfaethedig. Trwy wella 

mynediad at ddulliau teithio amgen, byddai’r cynllun yn gwneud teithio 
trwy ddulliau heblaw’r car yn fwy deniadol, ac felly’n annog newid moddol 

yn uniongyrchol. 
 

6.150 Byddai economi mwy gwasgaredig, fel yr hyrwyddir gan yr Athro 

Marsden, i’w weld yn groes i bolisi cynllunio cenedlaethol, a gellir dadlau 

y byddai’n cynyddu’r angen i deithio, sef cysyniad a gefnogir gan yr Athro 
Whitmarsh yn ôl pob tebyg. Mae’n dwyllresymeg na fyddai’r cynllun o 

fudd i’r boblogaeth ehangach nad oes ganddynt fynediad at gar. Mae 

traffyrdd, sy’n cael eu defnyddio gan fysiau, yn rhan annatod o 
gymdeithas fodern. Mae tagfeydd ar yr M4 yn achosi problemau ar y 

rhwydwaith ffyrdd lleol yng Nghasnewydd, mae’n achosi oedi i 

drafnidiaeth gyhoeddus ac, ar achlysuron, mae’n effeithio ar symudiad 

cerbydau brys yn y ddinas. Trwy gael gwared â phroblemau tebyg, 
byddai’r cynllun yn helpu trafnidiaeth gyhoeddus yn y ddinas a 

gwasanaeth bysiau effeithlon, sy’n rhagofyniad ar gyfer newid moddol. 
 

6.151 Heblaw am hynny, mae rhwydwaith traffordd effeithlon a chydnerth yn 
hanfodol ar gyfer symud nwyddau a phobl a darparu gwasanaethau. 
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Mae’r cynllun yn angenrheidiol i fynd i’r afael â’r broblem bresennol, sy’n 

mynnu camau gweithredu heddiw yn unol â’r egwyddor datblygu 

cynaliadwy a bennir yn Neddf LlCD 2015 i atal y sefyllfa rhag gwaethygu 
a gadael cenedlaethau’r dyfodol i ymdrin â hi. Mae LlC yn cymryd camau 

eraill ac yn rhoi polisïau eraill ar waith ar y cyd â hyrwyddo’r cynllun, er 

mwyn sicrhau bod ei gamau gweithredu yn eu cyfanrwydd yn cyfrannu at 
gyflawni’r amcanion llesiant a’r nodau a bennir yn Neddf LlCD 2015. 

 

6.152 Yn groes i’r farn, ar sail effeithlonrwydd cyllid cyhoeddus, na fyddai 

cynnig yr M4 yn addas i’r diben, mae arfarniad economaidd y cynllun yn 

dangos y byddai’n darparu gwerth da am arian sydd, pan gynhwysir 

effeithiau economaidd ehangach yn yr asesiad, yn dangos cymhareb cost 
a budd o dros 2 i 1. 

 

6.153 Nodir bod tystiolaeth yr Athro Marsden yn awgrymu rhywfaint o reolaeth 

dros ddosbarthiad gofodol gweithgarwch economaidd. Mae hynny’n 

afrealistig. Mae llawer o sectorau yn yr economi sy’n rhoi pwys mawr ar 
fynediad at y rhwydwaith traffyrdd er mwyn gweithredu’n llwyddiannus, 

oherwydd yr angen i symud nwyddau dros bellterau maith. Mae 

swyddogaethau eraill yn fwyaf llwyddiannus pan fyddant wedi’u lleoli 

mewn ardaloedd trefol lle gallant fanteisio ar orlifiad gwybodaeth, 
mynediad at gronfa ehangach o lafur a gweithredu’n rhan o glwstwr o 

weithgarwch.  Dyna yw sail economïau crynodrefi sy’n ffynhonnell bwysig 

o fanteision cynhyrchedd i’r cynllun. Mae’r rhwydwaith trafnidiaeth yn 
hwyluso effeithiau crynodrefi a thwf arfaloedd trefol, ond sbardun mwyaf 

dosbarthiad gofodol gweithgarwch economaidd yw cwmnïau yn ceisio 

lleihau costau a mwyhau cynhyrchedd. Byddai’r cynllun yn helpy yn 
hynny o beth.  Mae cwmnïau sy’n rhoi gwerth ar fynediad at gronfa fawr 

o lafur neu fynediad at y rhwydwaith traffyrdd yn ymateb i rwydwaith 

trafnidiaeth yn gweithredu’n wael trwy symud i leoedd eraill. Byddai 

hynny, yn y pen draw, yn arwain at lefelau is o fuddsoddiad, lefelau is o 
gynhyrchedd a chyflogau is yn ne Cymru. Mae de Cymru i gyd yn 

dibynnu ar berfformiad economaidd ardaloedd trefol ar hyd coridor yr M4 

sydd, yn y bôn, yn sail ar gyfer agenda’r Ddinas-Ranbarth sy’n ffurfio 
polisi datblygu economaidd yn ne Cymru. Mae gwella’r M4 yn hanfodol i 

hynny. 
 

Yr Athro Kevin Anderson – ar y mater o newid yn yr hinsawdd 
 

6.154 Mae’r Athro Anderson yn Athro Ynni a Newid yn yr Hinsawdd yn yr Ysgol 

Peirianneg Fecanyddol, Aerofod a Pheirianneg Sifil ym Mhrifysgol 

Manceinion ac yn Athro Arweinyddiaeth Newid yn yr Hinsawdd ym 

Mhrifysgol Uppsala, Sweden. 
 

6.155 Mae o’r farn y byddai’r cynllun yn cynyddu allyriadau carbon deuocsid, ar 
adeg pan mae gostyngiadau digynsail mewn carbon yn ofynnol ledled y 

byd, a’i fod yn annoeth iawn ac y byddai’n peri hyd yn oed mwy o ofid i’r 

cymunedau tlotach hynny sy’n byw mewn tirweddau sydd â hinsawdd fwy 

bregus, yn ogystal â chenedlaethau’r dyfodol, gan gynnwys y rhai yng 
Nghymru. Os yw LlC am gynnal ei ymrwymiadau mynych yn ymwneud â 

newid yn yr hinsawdd, yn unol â chytundeb Paris a’i rhwymedigaethau o 
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dan Ddeddf LlCD 2015 ar gyfer cymdeithas carbon isel sy’n ystyried 

llesiant byd-eang, ni ellir cyfiawnhau’r cynllun. Mae angen lleihau 

allyriadau carbon 12-16% os ydym am fodloni amcanion Cytundeb Paris. 
 

6.156 Byddai adeiladu’r cynllun yn cynnwys deunyddiau, prosesau ac amharu ar 

bridd (i haenau llifwaddod a mawn Gwastadeddau Gwent), a fyddai i gyd 
yn arwain at ryddhau mwy o garbon deuocsid. Mae’n hysbys fod ffyrdd 

newydd yn creu traffig ychwanegol a bod traffig ychwanegol yn achosi 

teithio ychwanegol sydd, yn ei dro, yn cynyddu carbon yn yr atmosffer. 
Yn yr achos hwn, y cwestiwn allweddol yw p’un a fyddai’r cynnydd mewn 

allyriadau ar y ffordd arfaethedig yn cael ei wrthbwyso gan allyriadau 

gostyngedig mewn mannau eraill. Er bod yr Athro o’r farn bod tystiolaeth 

LlC yn rhoi amcangyfrif rhy uchel o’r carbon a fyddai’n cael ei greu, mae 
tystiolaeth o astudiaethau ar alw ysgogedig yn awgrymu’n gryf na 

fyddant ac y byddai cyfanswm yr allyriadau’n cynyddu. 
 

6.157 Byddai gwaith cynnal a chadw parhaus ar y ffordd hefyd yn cynhyrchu 

carbon. 
 

6.158 Mae adroddiad LlC ar allyriadau carbon yn cael ei groesawu, ond mae’n 
gyfyngedig gan nad yw’n asesu cyfanswm y carbon cenedliadol ar draws 

y rhwydwaith ffyrdd ehangach. Byddai’r gostyngiad mewn carbon trwy 

gael gwared â natur cychwyn ac aros y traffig yn cael ei wrthbwyso, wrth 
i’r galw ysgogedig arwain at gynnydd mewn traffig o ganlyniad i’r capasiti 

cynyddol. Byddai dyfodiad cerbydau awtomataidd yn lleihau’r achos o 

blaid y cynllun o ran lleihau carbon oherwydd y newidiadau mawr a 

ddisgwylir ar draws y fflyd cerbydau erbyn 2037. Byddai  hynny’n 
gwella’r ansawdd aer yn annibynnol ar y cynllun. Nid yw’r adroddiad 

carbon yn ymdrin â’r sefyllfa bosibl o wario £1 biliwn ar gynlluniau amgen 

i wella trafnidiaeth gyhoeddus, beicio neu gyfathrebu rhithwir cyflym. 
Dylid meddwl llawer mwy ac yn fwy arloesol ynghylch pam y tybir bod 

angen y cynllun a pha ddewisiadau amgen sydd ar gael. 
 

6.159 Mae angen ystyried y rhagolygon traffig yn ofalus iawn ac, yn hytrach na 

thybio y bydd yn tyfu, dylid holi sut y gellir cynnal y gwastatáu diweddar 

a hirfaith mewn twf traffig neu wrthdroi’r twf wrth wella ansawdd 
cyffredinol dewisiadau teithio cynhyrchiol. Dylid annog traffig lleol ar 

draws trefi i ddulliau teithio carbon is, a ddylai fod ar gael. 
 

Ymateb LlC 
 

6.160 Ymhell o honno nad oes gan y cynllun ddadansoddiad digon manwl o’i 

effeithiau carbon, ni fu unrhyw gynllun traffordd newydd mawr erioed 

sydd wedi dadansoddi allyriadau carbon i’r graddau a fodelwyd ac a 

gyflwynwyd yn yr adroddiad carbon ar gyfer y cynllun hwn. Fel yr 
esboniwyd yn yr adroddiad, ac a brofwyd trwy ddadansoddi, byddai’r 

cynllun yn garbon niwtral, yn y bôn. 
 

6.161 Mae’r modelu traffig yr ymgymerwyd ag ef ar gyfer y cynllun hwn, ar 

gyfer y sefyllfaoedd ‘gwneud rhywbeth’ a ‘gwneud y lleiaf’, yn dangos 

mwy o draffig yn gyffredinol trwy roi’r cynllun ar waith.   Mae hyn yn 
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golygu bod y model wedi ystyried galw ysgogedig a, chan fod y 

dadansoddiad carbon wedi’i seilio ar y modelau traffig, mae’n dilyn ei fod 

hefyd yn ystyried galw ysgogedig. Felly, mae beirniadaeth yr Athro 
Anderson yn anghywir yn hyn o beth. Mae hefyd yn ddiddorol nodi, yn yr 

achosion a ddyfynnwyd gan yr Athro Anderson, roedd adroddiadau 

newydd yn amlygu bod yr allyriadau carbon a welwyd yn weithredol yn 
sylweddol is na’r rhagfynegiadau gwreiddiol a wnaed yn ystod y cyfnod 

dylunio. Mae hefyd yn ddiddorol nodi bod cytundeb Paris yn rhagflaenu 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) sy’n pennu targedau gwahanol, felly rhaid 
i’r targedau hynny fod yn drech yng Nghymru. 

 

6.162 Yn yr achos hwn, mae dadansoddiad cywir wedi dangos, gyda’r draffordd 
ar agor, byddai gostyngiad o 3% mewn allyriadau carbon o gymharu â’r 

sefyllfa bresennol. Dangoswyd hefyd y byddai gwelliant cyffredinol mewn 

allyriadau carbon ar y rhwydwaith ehangach yn deillio o adeiladu’r 
cynllun, oherwydd y byddai ei atyniad yn denu traffig oddi ar goridorau 

ffyrdd llai addas (mwy llygrol) i ffordd fodern a hwylus â graddiant isel. 

Methwyd y pwynt hwnnw gan yr Athro Anderson. 
 

6.163 Gan y byddai gostyngiad sylweddol mewn traffig ar yr M4 bresennol, 

byddai ei orchmynion cynnal a chadw yn is yn y dyfodol nag y byddant fel 
arall, tra na fyddai angen llawer o waith cynnal a chadw ar y draffordd 

newydd am flynyddoedd i ddod. 
 

6.164 Mae honiad yr Athro Anderson y byddai amhariad pridd yn ystod y cyfnod 

adeiladu yn arwain at ryddhau carbon yn anghywir hefyd.  Amharwyd ar 

y mawn lleol eisoes dros y blynyddoedd gan ffermio dwys ac nid yw’n 

atafaelu carbon yn weithredol mwyach. Yn ystod y cyfnod adeiladu, 
byddai priddoedd yn cael eu trin mewn ffordd fel na fyddant yn sychu, ac 

felly ni fyddant yn rhyddhau methan na nwyon tŷ gwydr eraill mewn 

mesurau sylweddol wrth eu pentyrru. Byddai peirianneg y cynllun yn 
nodi y byddai’r uwchbridd yn cael ei adael yn ei le am resymau 

peirianegol a geotechnegol, yn hytrach na chael eu stripio cyn gwaith 

cloddio swmp. Ni fyddai’r adeiladu’n effeithio ar yr haenau mawn 
dyfnach, ac ni fyddai unrhyw newid sylweddol i lefelau trwythiad, felly 

byddai’r drefn sy’n peri i fethan gael ei ryddhau, a phrosesau diraddiant 

eraill a allai rhyddhau carbon deuocsid, yn sylweddol debyg i’r hyn sy’n 

digwydd yn naturiol ar hyn o bryd. 
 

6.165 Ni fyddai cyflwyno cerbydau awtomataidd yn cael llawer o effaith ar 

lefelau llygredd hyd at flwyddyn ddylunio’r cynllun, ac mae rhagolygon yn 
awgrymu y caiff y cerbydau hyn eu cyflwyno’n araf ac yn isel iawn i’r 

rhwydwaith traffyrdd. 
 

Yr Athro Syr John Lawton – ar yr egwy ddorion gwyd donol s y’n sail i  

gadwraeth effeithiol (cyflwyniad ysgrifenedig) 
 

6.166 Arweiniodd yr Athro Lawton adolygiad o gydnerthedd a digonolrwydd 

safleoedd bywyd gwyllt yn Lloegr, a chyhoeddwyd yr adroddiad dilynol: 

Making Space for Nature, yn 2010. Daeth i’r casgliad bod rhwydwaith 
ecolegol  Lloegr  yn  rhy  fach  ac  yn  arunig,  ac  roedd  yn  galw  am 
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warchodaeth well i fywyd gwyllt yn Lloegr trwy sefydlu parthau adfer 

ecolegol newydd. Cefnogwyd hyn yn eang, a arweiniodd ar sefydlu 

ardaloedd gwella natur yn 2011. Mae’r adroddiad yn parhau i lywio polisi 
hyd heddiw. 

 

6.167 Ym marn yr Athro Lawton, byddai’r draffordd yn gwneud niwed sylweddol 
i un o’r safleoedd bywyd gwyllt pwysicaf yn Ewrop, ac mae’r niwed 

hwnnw’n annhebygol iawn o gael ei wrthbwyso gan y mesurau lliniaru 

arfaethedig. Yn ei farn ef, byddai’r cynllun yn dinistrio ac yn ymrannu 
ardaloedd mawr o gynefin SoDdGA a SINC dynodedig ac yn gwneud 

niwed sylweddol i niferoedd poblogaeth sawl rhywogaeth sy’n agored i 

niwed, gan gynnwys rhai Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop.  Effaith 

y gostyngiad yn y boblogaeth fyddai gwneud y poblogaethau hyn yn fwy 
agored i ddifodiant lleol. Mae ymrannu yn lleihau neu’n cael gwared â’r 

potensial i wasgaru ac ail-gytrefu, yn datbrisio’r cynefin sy’n weddill ac, 

yn y pen draw, yn arwain at fwy o risg o rai rhywogaethau’n diflannu’n 
rhanbarthol. Mae’r mesurau arfaethedig i liniaru effeithiau’r cynllun yn 

annhebygol o fod yn effeithiol. Nid ydynt wedi’u profi’n wyddonol ac, 

mewn rhai achosion, maent yn ymddangos yn amhosibl. Felly, mae’r 

cynllun yn debygol o gael effaith ecolegol niweidiol sylweddol ar gadeirlan 
ecolegol Gwastadeddau Gwent, sy’n haeddu cael ei gwarchod. 

 

6.168 Mae’n siŵr o fod effaith niweidiol ar ystod eang o rywogaethau a 
warchodir, ond heb arolygon manwl ni ellir pennu cwantwm ac 

amrywiaeth yr effaith. Mae’r cynllun arfaethedig wedi’i ddylunio i wneud 

yn union groes i’r hyn a argymhellir yn Adroddiad Lawton, sef: 
 

• cynefin llai, gwaeth ac ymranedig wedi’i ddynodi’n SoDdGA; 
 

• yn arwain at ardaloedd llai yn goroesi ar gyfer cadwraeth natur, a 
all ddirywio cyflwr y cynefin yn y darnau o gynefin sy’n weddill, a 

 

• chynnydd o ran arwahanrwydd safleoedd. 
 

6.169 Mae’r Athro Lawton yn cytuno ag eraill na fyddai’r mesurau lliniaru 
arfaethedig yn lleihau’r effeithiau niweidiol ar fywyd gwyllt yn sylweddol. 

Mae o’r farn bod cynigion LlC yn uniongyrchol groes i’r ddeddfwriaeth 

berthnasol a amlygwyd gan GWT. 
 

Ymateb LlC 
 

6.170 Fel sylw cyffredinol, mae LlC: 
 

• yn anghytuno bod GWT wedi darparu disgrifiad manwl o’r 

effeithiau, ac ymddengys nad yw wedi ystyried y DA a’r Atodiadau 
i’r DA; 

 

• yn amlygu bod tystion GWT wedi cyflwyno tystiolaeth sy’n cynnwys 

beirniadaethau, yn hytrach nag asesiad annibynnol o’r effeithiau 
tebygol, ac 

 

• yn cyfeirio at y gwrthbrofion cynhwysfawr a baratowyd i ymateb i’r 



Adroddiad: APP/16/516215 

168 

 

 

 
 
 

dystiolaeth a gyflwynwyd gan yr amrywiol dystion, sy’n negyddu 

eu dadleuon yn gyfan gwbl. 
 

6.171 Dyluniwyd y cynllun i fodloni ei amcanion ac, cyn belled ag y bo’n 
ymarferol ac yn rhesymol, mae wedi hyrwyddo mesurau lliniaru effeithiol. 

Derbynnir y gall unrhyw ffordd newydd arwain at ymraniad a dirywiad 

cynefinoedd argadwedig, ond datblygwyd y llwybr, y beirianneg fanwl a’r 

dyluniad amgylcheddol yn benodol gyda’r bwriad o leihau’r effeithiau hyn. 
Cynhwyswyd nifer o gwlfertau a chroesfannau diogel eraill i sicrhau bod y 

cynllun yn hydraidd i fywyd gwyllt, a byddai draeniad a manylion 

adeiladu penodol yn sicrhau y caiff ansawdd y dŵr yn y Gwastadeddau ei 
warchod. Datblygwyd y strategaeth liniaru ar gyfer y ffosydd draenio a’r 

SoDdGA trwy ymgynghori’n fanwl â CNC, yn benodol i ddatblygu 

gwelliannau i fioamrywiaeth yn y tymor canolig i’r tymor hir, gan 
ystyried: 

 

• Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop; 
 

• nodweddion cymwys y SoDdGA, a’r 
 

• cynefinoedd a’r rhywogaethau hynny sydd wedi’u rhestru o dan 
Adran 7 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 

 

6.172 Mae’r dystiolaeth yn dangos bod LlC wedi cymryd pob cam rhesymol i 

gynnal a gwella’r cynefinoedd a’r rhywogaethau perthnasol, “yn gyson ag 
arfer ei swyddogaethau’n briodol mewn perthynas â’r rhwydwaith 

traffyrdd”. Mae hyn yn cyflawni’r ddyletswydd uchod o dan Adran 7 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 
 

6.173 Mae’r asesiad a’r mesurau lliniaru wedi defnyddio dull rhagofalus, fel y 

cyhoeddwyd yn y DA a’i Atodiadau. Mae’n amlwg, fel y dangoswyd yn yr 

Ymchwiliad, nad oedd llawer o dystion GWT wedi gweld  y  mesurau 
lliniaru arfaethedig, yn enwedig y manylion a amlinellwyd mewn 

strategaethau lliniaru penodol. Heblaw mesurau lliniaru ar gyfer 

ystlumod, mae CNC wedi derbyn bod strategaethau lliniaru eraill yn 
ddigon tebygol o lwyddo, ac mae hyn wedi ei alluogi i dynnu ei 

wrthwynebiadau yn ôl. 
 

Yr Athro John Altringham ar effaith y cynllun ar ystlumod 
 

6.174 Mae’r Athro Altringham wedi ystyried effeithiau tebygol y cynllun ar 

ystlumod trwy asesu’r DA, y cynigion lliniaru ynddo a’i ymchwil ei hun. 

Roedd ei dystiolaeth yn cynnwys trafodaeth fer ynghylch effeithiau 

hirdymor ffyrdd, â chryn dystiolaeth iddynt, ar fywyd gwyllt, nad ydynt 

yn cael eu cydnabod gan y DA. Mae’r Athro Altringham yn derbyn bod 
arolygon ystlumod rhesymol yn defnyddio dulliau priodol, ond  mae’r 

data’n dangos y byddai’r draffordd yn disgyn ar gynefin pwysig i 

ystlumod. 
 

6.175 Mae’n nodi bod y DA yn ymwneud bron yn gyfan gwbl ag effeithiau 

adeiladu, ac nad yw’n cyfeirio’n ddigonol ar yr effaith hirdymor ar raddfa’r 

dirwedd.  Mae ei adroddiad i Defra yn dangos bod ffyrdd mawr yn lleihau 
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gweithgarwch ystlumod ac y daw’r ardal yn llai amrywiol o ran 

rhywogaethau am o leiaf 1 i 1.6 cilometr i’r naill ochr a’r llall, wrth i’r 

ystlumod coll farw neu gael eu dadleoli, sy’n arwain at ddirywiad yn y 
boblogaeth, oherwydd y bydd ystlumod sydd wedi’u dadleoli yn cystadlu 

am adnoddau mewn mannau eraill. Nid yw’r DA yn ystyried yr egwyddor 

ecolegol sylfaenol honno ac mae’n tybio’n anghywir bod llawer o 
gynefinoedd gwag yn aros i ystlumod dadleoledig fyw ynddynt. 

 

6.176 Mae’r Athro Altringham yn nodi bod y DA yn asesu effaith adeiladu heb 

fesurau lliniaru effeithiol yn Gymedrol Niweidiol, a honnir y byddai’r pecyn 

o fesurau lliniaru yn lleihau’r effaith i Niweidiol Bach. Yn ei farn ef, 

byddai’r mesurau lliniaru a ddewiswyd yn rhai risg uchel ac yn aneffeithiol 
i raddau helaeth, ar y gorau, ar yn hollol aneffeithiol ar y gwaethaf. 

Mae’r DA yn dangos na fyddai’r rhan fwyaf o rywogaethau yn elwa ar y 

mesurau lliniaru ac yn cydnabod y diffyg tystiolaeth ar gyfer 
effeithiolrwydd rhai eraill. Nid yw’n ymddangos bod y DA wedi ystyried y 

gwahaniaeth hanfodol rhwng ystlumod unigol yn defnyddio strwythur a’i 

effeithiolrwydd o ran gwarchod poblogaethau ystlumod. Dyfynnir 
adroddiadau sy’n disgrifio niferoedd bach o ystlumod yn defnyddio 

trosffyrdd a thanffyrdd i ategu eu gwerth fel mesurau lliniaru. Nid oes 

unrhyw sôn am y nifer o ystlumod nad ydynt yn mynd yn agos at safle 

mwyach na’n croesi’r ffordd. Diben mesurau lliniaru fyddai sicrhau bod y 
mwyafrif helaeth o’r ystlumod sy’n bresennol cyn y cyfnod adeiladu yn 

parhau i groesi’r ffordd yn ddiogel ar ôl iddi gael ei hadeiladu. Yn ôl y 

meini prawf hyn, mae mwyafrif y mesurau lliniaru heb eu profi neu’n 
methu. Ni chaiff astudiaeth feirniadol yr Athro Altringham ei dyfynnu o 

gwbl yn y DA, er iddi gael cyhoeddusrwydd eang. 
 

6.177 Caiff blychau ystlumod eu hawgrymu gan LlC yn gyfnewid am y clwydydd 
coll. Ym marn yr Athro, mae blychau ystlumod ac ysguboriau ystlumod 

yn ateb risg uchel, wedi’i asesu’n wael i golli clwydydd. Nid oes unrhyw 

sicrwydd y byddant yn gweithio ac mae’n debygol iawn na fyddant yn 
gweithio. Crybwyllodd gwaith gan Stone et al 2013 mai dim ond 13% o’r 

blychau ystlumod a godwyd fel mesurau lliniaru a ddefnyddir, ac nid oes 

modd asesu eu gwerth yn gyfnewid effeithiol am glwydydd. 
 

6.178 Ar sail y dystiolaeth gyfredol, nid yw pontydd, ac eithrio pontydd gwyrdd 

llydan mae’n debyg, yn fodd effeithiol o ddarparu croesfannau ffordd 

diogel. Gall cwlfertau a thanffyrdd fod yn effeithiol os ydynt yn ddigon 
mawr, wedi’u lleoli ar hyd llwybrau cymudo presennol ac wedi’u cysylltu’n 

dda â’r dirwedd. Byddai’r rhan fwyaf o’r rhai a gynigir yn rhy fach, 

byddai’r rhan fwyaf ohonynt wedi’u lleoli ymhell o’r llwybrau cymudo 
hysbys a byddai gan lawer ohonynt gysylltiad gwael â’r llwybrau cymudo 

presennol.  Ar y cyd, mae’r ffactorau hyn yn debygol iawn o olygu y bydd 

y mesurau lliniaru yn aneffeithiol. 
 

6.179 Yn gryno, yn ogystal â’r ffaith na roddwyd unrhyw ystyriaeth i effeithiau 

hirdymor y ffordd weithredol ar ystlumod, mae ansicrwydd gwyddonol 
sylweddol ynghylch llwyddiant tebygol y cynllun lliniaru byrdymor ac, fel 

y cyfryw, nid yw’r cynllun yn bodloni gofynion cyfraith Ewrop, sy’n mynnu 

bod rhaid i lwyddiant y mesurau lliniaru fod y tu hwnt i amheuaeth 
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wyddonol resymol. 
 

6.180 Yng ngoleuni’r uchod, byddai’r mesurau lliniaru a gynigir gan LlC yn 
ymwneud â rhywogaeth a warchodir yn annigonol. Ni waeth pa brawf 

sy’n cael ei gymhwyso, nid oes llawer o dystiolaeth wyddonol, os o gwbl, 

i awgrymu y byddai’r mesurau arfaethedig yn effeithiol. Mae’r 
Ymddiriedolaeth o’r farn na all LlC ddibynnu’n synhwyrol ar fesurau 

lliniaru. 
 

Ymateb LlC 
 

6.181 Yn groes i’w feirniadaeth, mae’r DA yn cydnabod gwaith yr Athro 

Altringham, a amlygodd weithgarwch isel ymhlith ystlumod yn ymestyn 

hyd at 1.6 cilometr i’r naill ochr a’r llall o draffordd yr M6 yng Nghymbria 

- sydd, yn gryno, yn dangos bod ffyrdd yn cael effaith negyddol hirdymor 
ar boblogaethau ystlumod, ac y dehonglwyd bod maint yr effaith yn 

dynodi effaith rwystro. Fodd bynnag, mae’n hysbys bod ystlumod yn 

bresennol yn agos at ffyrdd mawr. Dyfynnir sawl enghraifft, gan 
gynnwys clwydydd mamolaeth yr ystlum pedol lleiaf ar hyd Adran 2 yr 

A465, ynghyd ag un glwyd mamolaeth o dan y ffordd mewn traphont. 

Mae’r rhain yn ffeithiau. 
 

6.182 Mae’r Athro Altringham hefyd yn datgan nad oes llawer o dystiolaeth o 

effeithiolrwydd y strwythurau lliniaru sy’n cael eu defnyddio ar ffyrdd ar 

gyfer ystlumod ar hyn o bryd, fel tanffyrdd, pontydd a nenbontydd 
gwifren. Fodd bynnag, mae rhai adroddiadau monitro cynlluniau ffordd 

yn bodoli lle yr ystyriwyd eu heffeithiolrwydd, ond nid ydynt ar gael i’r 

cyhoedd o reidrwydd. Rhoddir enghraifft lle daeth adroddiad monitro 

blwyddyn ar ôl i ffordd agor i’r casgliad, ar gyfartaledd, bod 92% o’r 
ystlumod a oedd yn croesi’r cynllun yn gwneud hynny’n ddiogel gan 

ddefnyddio’r mesurau lliniaru a ddarparwyd. Mae ystlumod yn croesi’r 

M4 bresennol yn llwyddiannus hefyd. 
 

6.183 Ar y cynllun hwn, byddai monitro gweithredol yn cael ei gytuno â CNC ac 

yn ffurfio rhan o’r strategaeth lliniaru ar gyfer ystlumod. Byddai’n llywio’r 

angen am ddiwygiadau i’r mesurau lliniaru ac yn gwerthuso eu 
defnydd/llwyddiant. Mae’r DA yn cydnabod nad yw’n bosibl rhagfynegi 

arwyddocâd union yr effaith ar ystlumod. Felly, ar sail ragofalus, caiff 

maint yr effaith ei asesu’n Gymedrol Niweidiol ac arwyddocâd yr 
effeithiau yn Gymedrol. Mae’r asesiad hwn yn cydnabod y gallai colled, 

diraddiant ac ymraniad cynefinoedd arwain at ddadleoli a dirywiad yn y 

boblogaeth yn y tymor byr i ganolig. Byddai colled cynefinoedd yn cael ei 
lliniaru’n effeithiol wedi o’r coetir a blannir yn rhan o’r cynllun gyrraedd ei 

lawn aeddfedrwydd. O ran ymraniad, hyd yn oed ar ôl ystyried mesurau 

lliniaru, ar sail ragofalus caiff maint yr effaith ei asesu’n gywir yn 

Gymedrol Niweidiol ac arwyddocâd yr effeithiau’n Gymedrol.  Gellid 
lleihau maint yr effaith drwy gynyddu uchdwr y cwlfertau, lle bo hynny’n 

ymarferol. Byddai mesurau lliniaru eraill, fel cadw clwydydd lle  bo 

hynny’n bosibl, dylunio goleuadau i leihau unrhyw ollyngiad, mesurau 
arweiniad dros dro yn ystod y cyfnod adeiladu, gwella tir yn ecolegol, 

darparu ysgubor ystlumod a blychau ystlumod ar hyd y cynllun, a thynnu 
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clwydydd ystlumod o dan orchwyl gwylio ecolegol, yn cael eu defnyddio 

a’u datblygu’n rhan o’r strategaeth lliniaru ar gyfer ystlumod mewn 

ymgynghoriad â CNC. 
 

6.184 O ran y Rheoliadau Cynefinoedd a chynnal rhywogaethau ar statws 

cadwraeth ffafriol, mae’n ffaith y cynhaliwyd Asesiad Priodol er mwyn 
cyflawni gofynion Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 

2010 mewn perthynas â’r effeithiau posibl ar safleoedd Ewropeaidd, gan 

gynnwys Ardal Cadwraeth Arbennig Safleoedd Ystlumod Dyffryn Gwy a 
Fforest Ddena, sy’n cynnwys yr Ystlum Pedol Lleiaf a’r Ystlum Pedol 

Mwyaf yn nodweddion cymwys. Y casgliad oedd, o ystyried y pellter 

rhwng y cynllun a’r ACA a nifer gyfyngedig yr Ystlumod Pedol Lleiaf a 

Mwyaf a gofnodwyd yn ardal yr arolwg, gyda mesurau lliniaru, gan 
gynnwys tŷ ystlumod newydd a darparu croesfannau ar y ffordd, ni 

fyddai’r cynllun yn groes i amcanion cadwraeth yr ACA. Felly, deuir i’r 

casgliad na fyddai unrhyw effaith niweidiol ar hyfywedd poblogaethau 
ystlumod yr ACA na chyfanrwydd yr ACA mewn perthynas ag ystlumod. 

Mae CNC yn cytuno â’r casgliad hwn, mewn egwyddor. O ran 

rhywogaethau a warchodir, nid y prawf “nid oes unrhyw amheuaeth 

wyddonol resymol o hyd ynghylch absenoldeb y cyfryw effeithiau” yw’r 
dull a ddefnyddir gan Awdurdodau Rheoleiddio i asesu’r effeithiau ar 

Rywogaethau a Warchodir gan Ewrop, gan gynnwys wrth ystyried 

trwyddedau rhanddirymu. 
 

6.185 O ran mathau eraill o fesurau lliniaru, caiff ymchwil i effeithiolrwydd 
blychau ystlumod ei lesteirio gan fonitro annigonol ar ôl datblygu. Mae 

rhai rhywogaethau yn newid clwydydd yn aml, a gall gymryd amser 

iddynt ddychwelyd a chyrraedd eu helaethrwydd cyn-datblygu. Mae 

blychau ystlumod yn arfer lliniaru safonol ar gyfer colli clwydydd 
ystlumod o werth isel, ac maent wedi’u llunio i ddynwared y ceudodau 

mewn coed. Caiff y defnydd o flychau ystlumod ei hyrwyddo gan Naturol 

England yn ei ganllawiau lliniaru ar gyfer ystlumod, a chânt eu derbyn yn 
gyffredinol gan CNC fel mesur lliniaru ar gyfer ceisiadau am drwyddedau. 

Ar y llaw arall, cydnabyddir nad yw blychau ystlumod yn cael eu 

defnyddio gan ystlumod bob tro. Gallai hyn fod oherwydd dyluniad 
gwael, eu lleoliad ac argaeledd clwydydd eraill. Ceir enghreifftiau 

llwyddiannus, gan gynnwys ystlumod pedol lleiaf ac ystlumod hirglust yn 

mabwysiadu adeiladau fel clwydydd magu. Nid disodli clwyd mamolaeth 

fyddai diben yr ysgubor ystlumod ym Magwyr, ond darparu cyfle clwydo 
newid i’r ystlumod pedol lleiaf a gofnodwyd yn yr ardal hon. Trwy ei lleoli 

i’r gogledd o’r M4, byddai’n darparu mynediad gwell at gynefin coetir 

mwy helaeth, gyda’r nod o leihau’r angen i groesi’r draffordd. Byddai’r 
ysgubor ystlumod hefyd yn darparu adeilad addas i’w ddefnyddio gan 

ystlumod lleiaf cyffredin, yn gyfnewid am golli Woodland House, lle y 

gwelwyd tri ystlum cyffredin lleiaf. 
 

6.186 Byddai canlyniadau arolygon monitro yn cael eu rhoi i CNC o leiaf bob 

blwyddyn, neu fel y bydd yn gofyn fel arall, y byddant yn cael eu 

defnyddio i lywio’r angen am unrhyw ddiwygiadau i’r mesurau lliniaru a 
rheolaeth barhaus o gynefinoedd er mwyn sicrhau eu heffeithiolrwydd a 

llywio’r angen am newidiadau i’r mesurau lliniaru.   Ymhelaethir ar y 
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cynigion monitro yn y strategaeth lliniaru drafft ar gyfer ystlumod, a 

chytunir arnynt â CNC. Byddai’r angen am fonitro pellach yn cael ei 

adolygu trwy drafod â CNC. 
 

6.187 Mae nifer a gwerth y clwydydd yr effeithir arnynt yn isel: 
 

• naw adeilad, yn effeithio ar saith clwyd ystlumod lleiaf cyffredin o 

werth isel; 
 

• un glwyd ystlumod lleiaf meinllais o werth isel; 
 

• un glwyd ystlumod pedol lleiaf o werth isel, a 
 

• chlwydydd coed sy’n cynnwys tair clwyd a gadarnhawyd a thair 
clwyd debygol. 

 

6.188 Byddai o leiaf tri blwch ystlumod yn cael eu gosod ar gyfer pob clwyd 

coed a gollir yn ystod y cyfnod adeiladu, a byddai chwech ohonynt yn 
cael eu gosod ar gyfer y clwydydd dydd mewn adeiladau a fyddai’n cael 

eu dymchwel. Felly, byddai mwy o glwydydd newydd ar gael na’r nifer a 

fyddai’n cael eu gwaredu. 
 

Mr Richard Bakere o Ymddiriedolaeth Natur Gwent (GWT) ar yr effaith ar 

Warchodfa Natur Cors Magwyr 
 

6.189 Sefydlwyd Cors Magwyr ym 1963 a, thros y blynyddoedd, mae wedi tyfu 

mewn maint wrth i gyllid ddod ar gael, ac fe ddaeth yn SoDdGA ar ôl 

asesiadau ym 1982 a 1989. Ariannwyd pryniant Comin Barecroft, sef 

darn unigryw o dir, trwy apêl i aelodau ac unigolion a sefydliadau eraill. 
Darparwyd arian cyfatebol gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru (CNC erbyn 

hyn). Ers hynny, rheolwyd y tir er budd bywyd gwyllt trwy waith ar y cyd 

rhwng porfäwr lleol a gwirfoddolwyr o GWT. 
 

6.190 Byddai dau o’r caeau sy’n rhan o Warchodfa Natur Cors Magwyr yn cael 

eu colli, neu eu colli’n rhannol, i’r cynllun. Gyda’i gilydd, maent yn 
gartref i gynefin prin o ddolydd ffen, glaswelltir corsiog a phorfa 

frwynaidd. Mae’r ardal hon yn arbennig oherwydd y tir sy’n gyfoeth o 

fawn, y lefel trwythiad uchel a hanes o reolaeth gyd-oddefol heb 
welliannau amaethyddol. Mae’r caeau hyn yn gartref i blanhigion prin. 

Maent yn darparu cynefin i ddyfrgwn, sef rhywogaeth a warchodir gan 

Ewrop, a llygod y dŵr a warchodir yn  genedlaethol.  Mae’r  ffosydd 

draenio lleol hefyd yn darparu cynefin ar gyfer rhywogaethau cyfeiriol 
SoDdGA. Byddai colli rhan o ffos ddraenio yn niweidiol i lygod y dŵr a 

phlanhigion prin lleol. Mae llygod medi, a warchodir gan Adran 7 Deddf 

yr Amgylchedd (Cymru) 2016, yn bresennol hefyd. 
 

6.191 Gallai’r cynllun effeithio ar y brif warchodfa natur o lygredd posibl, 

amharu ar ddŵr daear, lefelau dŵr ac ansawdd dŵr is, dŵr ffo o’r 

briffordd. Yn ogystal; effeithiau ymraniad, sŵn o arglawdd uchel y 
draffordd, yr effaith ar ystlumod a dyfrgwn, a’r perygl cynyddol o 

lifogydd.  Ni fyddai’r mesurau lliniaru arfaethedig ar gyfer ffosydd draenio 

a dyfrffosydd newydd yn ddigonol.  Byddai effeithiau sylweddol ar bobl 
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sy’n defnyddio’r warchodfa, ar wenyn gwyllt ac ar gofnodi gwenyn gwyllt 

a phili-palaod, a theithiau cerdded tywysedig. Mae pobl, bywyd gwyllt a 

daearyddiaeth Gwastadeddau Gwent wedi esblygu gyda’i gilydd dros 
filenia. Byddai’r cynlyn yn niweidiol dros ben i archaeoleg eu tirwedd a’u 

bywyd gwyllt. 
 

Ymateb LlC 
 

6.192 Roedd GWT yn ymwybodol o’r llwybr gwarchodedig pan gaffaelodd dir 

Comin Barecroft yn 2012, ymhell ar ôl iddo ddechrau ymgyrchu yn erbyn 

y cynllun. Dim ond cyfran fach o’r tir a gafaelwyd ar y pryd fyddai’n cael 
ei cholli, ac mae’n gyfwerth â 3% yn unig o’r arwynebedd, sy’n rhan fach 

o dirddaliad cyffredinol yr Ymddiriedolaeth ar Wastadeddau Gwent. Nid 

yw’r tir yr effeithir arno’n uniongyrchol yn cael ei ddefnyddio gan y 

cyhoedd, ac nid yw’n rhan o unrhyw daith gerdded dywysedig neu lwybr. 
Ceir mynediad at y tir hwn trwy giât dan glo, ac nid oes unrhyw fynediad 

ffurfiol ar gael i’r cyhoedd. 
 

6.193 Ni fyddai’r cynllun yn effeithio ar ddŵr daear yng Nghors Magwyr 

oherwydd athreiddedd isel y pridd. Byddai’r gwaith adeiladu yn lledu 
trychfa bresennol yn unig sydd wedi’i lleoli 27m uwchben y gors, a byddai 

dros 1 cilometr i ffwrdd. Ni fyddai’r gwaith adeiladu sy’n gysylltiedig â’r 

cynllun arfaethedig yn amharu ar lif dŵr wyneb sy’n cynnal y cynefin 

gwlyptir yn y warchodfa natur. 
 

6.194 Aethpwyd i’r afael â’r risg o ddŵr llygredig o’r gerbytffordd yn cyrraedd y 

system ffosydd draenio a dyfrffosydd trwy ddylunio system draenio 

priffyrdd a fyddai’n darparu lefel uchel o driniaeth cyn i’r dŵr lifo i’r 
cyrsiau dŵr. Byddai ymrwymiadau amgylcheddol yn sicrhau y darperir y 

cyfleusterau trin dŵr hyn ac ni fyddai unrhyw ostyngiad yng nghyfaint 

nac ansawdd y dŵr. Byddai cysylltedd i fywyd gwyllt yn cael ei gynnal 
trwy gwlfertau a thwneli sych i famaliaid, a byddai ffensys ar hyd y 

draffordd er mwyn atal colled unrhyw ddyfrgwn. 
 

Mr James Byrne – gwrthwynebiad trosfwaol GWT ac Ymddiriedolaeth Natur 

Cymru 
 

6.195 Mae’r Ymddiriedolaethau’n gwrthwynebu gorchuddio 125 ha o SoDdGA a 

warchodir gan y gyfraith, sy’n safle cenedlaethol pwysig ar gyfer bywyd 

gwyllt. Mae’r ardal yn bwysig ar gyfer llesiant Cymru yn y dyfodol, ond 

dywed LlC y byddai’r colledion hyn yn cael eu cydbwyso â chyfleoedd sy’n 
alinio â’r nodau llesiant, ac felly y byddai’r cynllun yn alinio ag 

egwyddorion datblygu cynaliadwy LlC. Fodd bynnag, fel y crybwyllwyd 

gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei llythyr i’r Gweinidog, nid 
yw safon y dystiolaeth a ddarparwyd o dan bob un o’r nodau i 

gyfiawnhau’r prosiect, yn ddigonol. Felly, mae’r cynllun yn  groes  i 

Ddeddf LlCD 2015 ac yn methu am y rhesymau canlynol. 
 

Newid yn yr hinsawdd 
 

6.196 Mae gweithredu ar newid yn yr hinsawdd wedi’i ymgorffori yn nhri o’r 

nodau llesiant, ond amlygodd dystiolaeth yr Athro Whitelegge a’r Athro 
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Anderson  y  byddai’r  draffordd  newydd  yn  ychwanegu  at  allyriadau 

carbon. Mae’n dilyn felly nad yw’r cynllun yn cydymffurfio â’r Ddeddf. 
 

Cymru gydnerth 
 

6.197 Ni fyddai adeiladu traffordd drwy warchodfa natur o bwys cenedlaethol yn 

ei chynnal nac yn ei gwella. Mae’r SoDdGAau hirsefydledig, sef yr ardal 

fwyaf a phwysicaf o’i math yng Nghymru, yn darparu ystod o 
wasanaethau ecosystem pwysig i bobl de Cymru. Yr hyn sy’n ychwanegu 

mwy o werth at y gwlyptir cymhleth hwn yw ei agosrwydd at ACA, AGA a 

safle Ramsar Aber Hafren, sydd o bwys cenedlaethol. Mae Afon Wysg 
wedi’i dynodi’n Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) ac mae Gwastadeddau 

Gwent wedi’u cysylltu’n swyddogaethol ag Afon Wysg ac Aber Hafren. 
 

6.198 Collwyd tua 4,000ha o’r Gwastadeddau gwreiddiol eisoes i ddatblygu, 
gyda 50% o Wastadeddau Gwynllŵg a 31% o Wastadeddau Cil-y-coed 

wedi mynd. Byddai datblygiad pellach yn y SoDdGAau neu’n gyfagos 

atynt yn ychwanegu at y graith honno a, thros amser, byddai’r effeithiau 
cronnus hyn yn arwain at golledion annerbyniol pellach o gymunedau 

infertebratau a phlanhigion. Byddai’r draffordd yn effeithio’n 

uniongyrchol ar 125ha o gynefin SoDdGA. Byddai’n un o’r colledion 

mwyaf o gynefin SoDdGA yn y DU ac, yn y tymor hir, ni ellir lliniaru’r 
effeithiau sylweddol na’u digolledu’n ddigonol.  Byddai’r tri phrif fater fel 

a ganlyn: 
 

• colli cynefinoedd; 
 

• ymrannu cynefinoedd – mae effeithiau niweidiol ymrannu 
cynefinoedd ar boblogaethau a rhywogaethau bywyd gwyllt yn 

cynnwys: 
 

(a) arwahaniad cynyddol o boblogaethau neu 

rywogaethau, 
 

(b) newidiadau i gyfansoddiad llystyfiannol cynefinoedd, 
 

(c) newidiadau i fath ac ansawdd y sylfaen fwyd, 

(ch) newidiadau i ficrohinsoddau, 

(d) newidiadau i lifoedd ynni a maetholion, 
 

(dd) newidiadau i argaeledd cysgod ac ymylon mwy, a 
 

(e) byddai cynnydd mewn marwoldeb anifeiliaid yn croesi 
ffyrdd hefyd (marwoldeb ar y ffordd yw un o’r prif 

ffynonellau marwoldeb i lawer o boblogaethau bywyd 

gwyllt). 
 

• diraddiant cynefinoedd – byddai hyn yn amharu ar brosesau naturiol 

heb eu haddasu, yn newid strwythurau cymunedau a dynameg 

poblogaethau, ac mae hyn yn amlycach fyth mewn cynefinoedd 



Adroddiad: APP/16/516215 

175 

 

 

 
 
 

gwlyptir  cydgysylltiedig,  fel  Gwastadeddau  Gwent,  sydd  wedi’u 

llunio ar gyfer planhigion dyfrol ac infertebratau. 
 

6.199 Byddai adeiladu a gweithredu’r ffordd yn cael effaith ddifrifol ar hydroleg 
a gallai fod yn gwndid ar gyfer llygryddion i’r system ddraenio. Gall 

llygredd golau a sŵn o’r ffyrdd niweidio nifer o rywogaethau hefyd. Mae 

adeiladu ffyrdd dros gynefinoedd ecolegol sensitif yn arwain at y perygl 

triphlyg canlynol: 
 

• mae datblygu’n lleihau maint y cynefin; 
 

• caiff y bywyd gwyllt sy’n weddill ei wasgu i leiniau llai a mwy arunig, 
ac yna 

 

• gall y traffig cyflym a llygredd achosi mwyfwy o effeithiau ar y 
poblogaethau sy’n weddill, sy’n gwaethygu trobwll difodiant. 

 

6.200 Mae rhestr y rhywogaethau lleol yr effeithir arnynt yn drawiadol 

oherwydd ei maint a’u statws cadwraeth, gan gynnwys llawer o 
rywogaethau sy’n cael eu gwarchod/sydd dan fygythiad yn fyd-eang, yn 

Ewrop ac yn y DU. Mae’r rhain yn cynnwys dyfrgwn, pathewod, 

ystlumod, llygod y dŵr, madfallod dŵr cribog, adar sy’n magu ac yn 
gaeafu, pysgod ac infertebratau. 

 

6.201 Cynhaliodd y cwmni Aquatic Invertebrates – Bug Life ddadansoddiad ac 

adrodd ar yr arolwg dyfrol o Wastadeddau Gwent, a chadarnhaodd fod 
ansawdd y ffosydd draenio a’r dyfrffosydd yn is na’r disgwyl, a bod llai o 

gyfoethogrwydd o ran rhywogaethau o gymharu â Gwastadeddau Gwlad 

yr Haf. Serch hynny, ceir nifer o rywogaethau arbenigol o hyd sydd â 
dewisiadau penodol o ran cynefin. Mae’r rhain yn rhywogaethau sy’n 

nodweddiadol o gorsydd pori, ac anaml iawn y maent i’w gweld y tu allan 

i amgylcheddau ffosydd. Mae infertebratau dyfrol yn dueddol o fod â 
gofynion arbenigol o ran cynefin ac, yn aml, cânt eu darganfod mewn un 

ardal fach o gynefin addas yn unig. O ganlyniad, gallai colli rhan fach o 

gynefin yn unig hyd yn oed gael effaith anghymesur o fawr ar boblogaeth 

rhywogaethau. 
 

6.202 Roedd yr arolwg infertebratau daearol pwysig a gynhaliwyd ar gyfer y 

cynllun yn annigonol fel sail i ddatblygu strategaeth lliniaru ystyrlon ac 

effeithiol. 
 

6.203 Mae’r DA a’r SIAA yn cydnabod cyflwr enbyd y llysywen Ewropeaidd a’r 

dirywiad sylweddol y mae wedi’i wynebu o ganlyniad i golli ac ymrannu 

cynefinoedd. Nid yw’r cynigion yn rhoi ystyriaeth ddigonol o’r ffaith y 
caiff Aber Hafren ei defnyddio’n brif ystorfa ar gyfer ailstocio llyswennod 

ar draws yr Undeb Ewropeaidd. Oherwydd diffyg data, nid oes digon o 

sicrwydd mewn perthynas ag effeithiolrwydd y mesurau lliniaru 
arfaethedig ar gyfer llyswennod. 

 

6.204 Mae’r Ymddiriedolaeth Gwarchod Ystlumod (BCT) o’r farn nad yw’r DA yn 

rhoi ystyriaeth ddigonol i effaith y draffordd arfaethedig ar ystlumod. 
Mae astudiaethau academaidd cyhoeddedig achrededig yn dangos bod 



Adroddiad: APP/16/516215 

176 

 

 

 
 
 

ffyrdd yn cael effaith negyddol ar ystlumod ac yn eu dadleoli (ynghyd â 

bywyd gwyllt arall) hyd at 1.5 cilometr o le mae ystlumod yn porthianna. 

Mae’r arolygon ystlumod wedi nodi rhywogaethau llai cyffredin ac, yn 
benodol, yr ystlum pedol lleiaf, yr oedd rhyw 68 o gofnodion ar ei gyfer. 

Mae’r ystlum hwn yn rhywogaeth allweddol i Gymru ac yn arbennig o 

sensitif i amhariad, felly dylid rhoi mwy o ystyriaeth i effaith y cynllun 
ffordd ar y rhywogaeth hon. O ystyried y tebygolrwydd y bydd y ffordd 

newydd hon yn dadleoli’r holl ystlumod, a phresenoldeb ystlumod pedol 

lleiaf yn agos at y llwybr arfaethedig, mae BCT yn awgrymu bod y DA yn 
ddiffygiol o ran asesu effaith cyfnod gweithredol y cynllun. 

 

6.205 Torrwyd y dyletswyddau statudol canlynol wrth ddatblygu’r cynllun: 
 

• Adrannau 6 a 7 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 – i gynnal a 

gwella bioamrywiaeth a chymhwyso egwyddorion rheolaeth 

gynaliadwy o adnoddau naturiol. 
 

• Adran 28G Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, sy’n cyfeirio at 

nodweddion o ddiddordeb o’u herwydd y mae safle o ddiddordeb 
gwyddonol arbennig o ddiddordeb arbennig. Y ddyletswydd yw 

cymryd camau rhesymol, sy’n gyson ag arfer swyddogaethau’n 

briodol, i warchod a gwella’r nodweddion hynny. 
 

• Y Ddeddf LlCD 2015 sy’n ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru 

fwyhau eu cyfraniad at gyflawni pob un o’r nodau llesiant, sy’n 
cynnwys Cymru gydnerth. Mae hyn yn golygu cenedl sy’n cynnal ac 

yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach 
gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac 

ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr 
hinsawdd). Sefydlwyd dyluniad y cynllun a’r llwybr a ffafrir cyn y 

Ddeddf. Felly, dylai LlC fod wedi canslo’r cynigion yng ngoleuni ei 
hymrwymiadau o dan y Ddeddf.  Nid yw wedi gwneud hynny ac, fel 

y cyfryw, nid yw wedi sicrhau ei bod yn bodloni ei harweiniad 
deddfwriaethol ei hun, fel yr amlinellir yn y Deddfau. 

 

Ystyried rhywogaethau sydd â blaenoriaeth yng Nghymru 
 

6.206 Nid yw LlC wedi cydymffurfio â’i dyletswydd o dan Adran 7 Deddf yr 

Amgylchedd (Cymru) 2016. Nid yw wedi cymryd pob cam rhesymol i 

gynnal a gwella organeddau byw sydd wedi’u cynnwys ar y rhestr a 

gyhoeddwyd dan yr Adran hon. Er enghraifft, nid yw LlC wedi cynnal 
arolygon o rywogaethau penodol yn yr ardal y byddai’r cynllun yn 

effeithio arnynt. Mae’r rhywogaethau ar y rhestr yn cynnwys: llygod 

medi, ffwlbartiaid, ysgyfarnogod, gwyfynod gwythïen goch, teigrod y 
benfelen, seffyrau delltog a rhesi llydain tywyll. O ganlyniad, mae LlC 

wedi methu paratoi unrhyw ddogfen sy’n amlinellu’r camau rhesymol y 

mae’n bwriadu eu cymryd i gynnal a gwella’r organeddau byw hyn, y 

gwyddys eu bod wedi’u cofnodi’n agos at y cynllun. Er y tynnwyd sylw 
LlC at y diffygion hyn, ni chymerwyd unrhyw gamau pellach i gyflawni’r 

ddyletswydd statudol hon. 
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Y ddyletswydd o dan Adran 28G Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 
 

6.207 Mae’r strategaeth lliniaru arfaethedig ar gyfer y SoDdGA â namau 

sylweddol a sylfaenol. Mae LlC yn cyfaddef y byddai tua 125ha o gynefin 

hynafol (gan gynnwys colli 2.755m o ffosydd draenio SoDdGA a 9,373m 

o ffosydd ffermio SoDdGA, sy’n cynnwys pryfed a phlanhigion sy’n 
nodweddiadol o SoDdGAau) yn cael eu dinistrio. Nid yw’r ffigur hwn yn 

cynnwys ardal lawer mwy sy’n debygol o gael ei dinistrio gan effeithiau 

anuniongyrchol. 
 

6.208 Mae’r strategaeth lliniaru yn cynnwys darparu cynefinoedd newydd ar 

gymhareb o ychydig dros 1:1. Fodd bynnag, nid yw’r DA yn rhoi unrhyw 

arwydd digonol o lwyddiant tebygol y mesurau lliniaru hyn, ac nid yw’n 
rhoi unrhyw dystiolaeth y byddai’n llwyddiannus. Mae’n datgan y byddai 

rhai o’r ffosydd draenio newydd yn cael eu lleoli mewn ardaloedd o 

gynefin cyfoethog ecolegol presennol. Nid yw’n rhoi unrhyw esboniad 
dilys pam y dewiswyd cymhareb gyfnewid o 1:1. Mae ymchwil ac arfer 

gwyddonol yn y maes yn awgrymu y dylid cymhwyso cymhareb lawer 

mwy na’r hyn a gynigir, yn ymarferol. 
 

6.209 Mae’r cynigion i ddarparu ffosydd draenio cyfnewid yn debygol o fod yn 

aflwyddiannus. Mae tirwedd Gwastadeddau Gwent yn unigryw ac mae’r 
cymunedau ecolegol oddi mewn iddi yn gymhleth ac yn rhyngberthyn 

dros amser maith Ni ellir, yn ôl eu natur, eu hail-greu rywle arall. Os 

cânt eu colli i’r datblygiad, cânt eu colli am byth. Mae’n amhosibl, ar sail 
cyflwr gwybodaeth wyddonol bresennol, i amlygu a chreu pecyn o’r 

deunyddiau crai dan sylw, a’u haildrefnu’n batrwm rhagnodedig i fod yn 

debyg i’r cymunedau gwreiddiol. Nid yw cyfnewid ffosydd  draenio 
hynafol am sianeli newydd doredig a honni y cânt effaith gadarnhaol 

sylweddol ar fioamrywiaeth yn fesur lliniaru na digolledu. Dywed 

arweiniad English Nature bod cynnig creu neu drawsleoli cynefinoedd ar 

gyfer difrod i SoDdGAau yn hollol annerbyniol fel mesur lliniaru, oni bai y 
gellir dangos y gellid ail-greu’r safle yn ei gyfanrwydd â’r risg leiaf ac o 

fewn amser byr. Ni ellir cymhwyso hyn i Wastadeddau Gwent. Dywed 

papurau gwyddonol amrywiol y bu mesurau lliniaru a digolledu yn 
ymwneud â defnyddio gwaith adfer i helpu i adfer system ddiraddedig yn 

aflwyddiannus. Maent hefyd yn dangos mai anaml iawn, yn ymarferol, y 

mae mesurau gwrthbwyso yn cyflawni gwerth ecolegol tebyg i’r safle a 
gollwyd. 

 

6.210 Rydym yn gwybod o ddatblygiad blaenorol ar Wastadeddau Gwent, ac 

ymdrechion i ddarparu mesurau lliniaru ar gyfer ffosydd draenio, nad yw 
mesurau lliniaru ac addasu ar gyfer datblygu ar Wastadeddau Gwent yn 

gweithio. Un enghraifft fyddai canolfan ddosbarthu Tesco yn Euro Park 

Gwent. Cymeradwyodd Cyfoeth Naturiol Cymru gynlluniau i greu ffosydd 
draenio newydd fel mesur lliniaru ar gyfer y cyrsiau dŵr a fyddai’n cael 

eu colli trwy’r datblygiad. Fodd bynnag, mae adroddiadau monitro ôl- 

adeiladu yn codi pryderon difrifol ynghylch yr effeithiau negyddol ar 

werth y SoDdGA o ran cadwraeth natur o ganlyniad i’r datblygiad. Ceir 
enghraifft arall o fethiant mesurau lliniaru yn yr ardal hon. Yn y ddau 

achos, mae amodau neu gyfuniad o amodau a chytundeb Adran 106, a 
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luniwyd i warchod buddiant cadwraeth natur y safle hwn sydd o bwys 

cenedlaethol, wedi methu cyflawni eu hamcanion. O ganlyniad, bu 

colledion sylweddol o ran amrywiaeth a helaethrwydd 30 o gymunedau 
infertebratau a phlanhigion pwysig. Ar ddiwedd y cyfnod monitro, nid 

oedd y naill safle’r na’r llall wedi adfer i unrhyw beth yn debyg i’w gwerth 

cadwraeth natur cyn y datblygiad. Mae’n bryder enfawr y byddai 
datblygiad arfaethedig y draffordd yn cael effeithiau llawer mwy ar yr 

amgylchedd na’r ddau ddatblygiad hyn. Mae’r achosion uchod yn dangos 

na ellir diogelu gwerth cadwraeth natur cenedlaethol pwysig y SoDdGA 
yn ddigonol trwy strategaethau lliniaru. Mae llawer gormod o 

newidynnau mewn amgylcheddau lled-naturiol i allu rhagweld pob 

posibilrwydd a lliniaru yn ei erbyn yn ddigonol. Felly, mae’r cynnig i 

adeiladu traffordd yr M4 yn gwrthdaro â’r dyletswyddau statudol a 
amlinellir uchod. 

 

 
 

Ymateb LlC 
 

6.211 Roedd y gwaith arolygon yn canolbwyntio ar y cynefinoedd a’r 

rhywogaethau hynny sydd wedi’u rhestru yn Adran 7 Deddf yr 
Amgylchedd 2016 sy’n debygol o fod yn bresennol ar sail yr arolwg Cam 

1. Cynhaliwyd arolygon wedi’u targedu ar gyfer rhywogaethau a 

warchodir ac arolygon ychwanegol ar gyfer adar, infertebratau ac ati, 

mewn ymgynghoriad â CNC. Caiff effeithiau’r cynllun ar lygod medi, 
ffwlbartiaid ac ysgyfarnogod eu hasesu yn y DA, a barnwyd nad oeddent 

yn arwyddocaol.  Darparwyd gwybodaeth fanwl am effeithiau’r cynllun ar 

y rhywogaethau gwyfynod a nodwyd gan Mr Byrne hefyd. Y casgliad 
cyffredinol yw, trwy adfer y safleoedd adeiladu a’r ardaloedd lliniaru 

arfaethedig, na fyddai effaith arwyddocaol. Felly, mae LlC wedi cyflawni 

ei swyddogaethau o dan Adran 7 Deddf yr Amgylchedd 2016. 
 

6.212 Mae colled cynefinoedd y SoDdGA wedi’i hamlinellu’n glir yn y DA, a 

byddai’r cynllun yn effeithio ar 125ha o dir y SoDdGA. Aseswyd 86ha yn 

gors bori, ond mae mwyafrif y cynefin hwn yn cynnwys glaswelltir wedi’i 
wella o werth isel o ran cadwraeth natur, mewn gwirionedd. Cytunwyd ar 

y Strategaethau Lliniaru ar gyfer y SoDdGA a Ffosydd Draenio gyda CNC. 

Nod y ddwy strategaeth hyn yw cyflawni enillion net ar gyfer 

bioamrywiaeth ar ôl y cynllun. Mae’r strategaeth lliniaru ar gyfer y 
SoDdGA yn cynnig trosi tir âr a gwella glaswelltir presennol. Nid yw’r 

mesurau arfaethedig yn rhai newydd, a chyflwynwyd gwybodaeth fanwl 

gerbron yr Ymchwiliad am astudiaethau achos lle y crëwyd cynefin yn 
llwyddiannus, gan gynnwys cynefin ffos,. Byddai dulliau digonol ar waith 

ar gyfer ôl-ofal a chynnal a chadw. 
 

6.213 Amodwyd y gymhareb 1:1 ar gyfer ffosydd draenio cyfnewid gan CNC am 
resymau hydrolegol. Fodd bynnag, byddai 5.9 cilometr o ffosydd draenio 

newydd yn cael eu creu yn yr ardaloedd lliniaru. Cyflwynwyd manylion 

gerbron yr Ymchwiliad am sut byddai’r cynllun yn croesi ffosydd draenio 
presennol ac yn adeiladu’r ffosydd draenio cyfnewid. Ni fyddai unrhyw 

leihad ym maint yr ecosystem dŵr croyw a byddai’r holl fesurau posibl i 
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sicrhau llwyddiant yn cael eu mabwysiadu mewn ymgynghoriad â CNC. 

Nid yw’n wir nad yw’r ffosydd draenio hyn wedi’u cyffwrdd ers canrifoedd, 

oherwydd y cânt eu treillio’n rheolaidd gan CNC ac maent yn agored i 
effeithiau niweidiol arferion amaethyddol.  Nid yw’r asesiadau diweddaraf 

o gyflwr Gwastadeddau Gwent ar gael hyd yn hyn, ond mae arwyddion 

bod y mwyafrif o’r nodweddion yn debygol o gael eu dosbarthu fel eu bod 
mewn cyflwr anffafriol. 

 

6.214 Ni all LlC wneud sylwadau ynghylch perfformiad gwael honedig mesurau 

lliniaru ar gyfer datblygu yn y gorffennol, oherwydd ni ddarparwyd yr 

adroddiadau hyn er i LlC wneud sawl cais amdanynt. Nid ydynt gerbron 

yr Ymchwiliad. Ceir enghreifftiau o fesurau lliniaru da, gan gynnwys un 
ar y Gwastadeddau. Crëwyd Gwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd yn y 

1990au i ddigolledu effeithiau Argae Caerdydd. Crëwyd tua 438ha o 

gynefin yn llwyddiannus, gan gynnwys rhyw 161ha o laswelltir gwlyb. 
Roedd hyn o ganlyniad i gytundeb cynllunio tebyg i’r un y byddai LlC 

wedi’i rwymo iddo gan yr ymrwymiadau amgylcheddol a’r gofynion 

cyfreithiol i ddarparu’r mesurau lliniaru arfaethedig. 
 

6.215 Mae LlC wedi ymateb i bryderon yr Ymddiriedolaeth ac RSPB ynghylch y 

dehongliad o’r dyletswyddau o dan Adran 28G Deddf Bywyd Gwyllt a 
Chefn Gwlad 1981; Deddf LlCD 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 

2016. 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

6.216   Eir i’r afael â’r materion cyfreithiol hyn yn Adran 2 yr Adroddiad hefyd. 

 

Adran 28G y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 
 

6.217 Nid yw’r ddyletswydd i warchod a gwella’r SoDdGA, fel y datganwyd, ond 

i gymryd camau rhesymol, yn gyson ag arfer swyddogaethau’r awdurdod 

yn briodol. Mae hepgor y cymal hwn wrth feirniadu LlC yn camddehongli 
ac yn camddefnyddio’r ddyletswydd, felly nid yw colled tir neu effeithiau 

eraill ar SoDdGAau yn gyfystyr â thorri’r ddyletswydd. Cadarnhawyd yr 

ymagwedd hon yn y penderfyniad ar her yr Adolygiad Barnwrol gan 

Gyfeillion y Ddaear Cymru (FoE) i gam cynharach  o’r  broses. 
Gwrthododd y Barnwr ddadl debyg a wnaed gan FoE. 

 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 
 

6.218 Nid yw’r ddyletswydd o dan Adran 6(1) yn un absoliwt. Mae’n ei gwneud 

yn ofynnol i’r awdurdod geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth wrth arfer 
ei bwerau a hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau, i’r graddau y bo 

hynny’n gyson ag arfer y swyddogaethau hynny’n briodol. Rhaid ystyried 

cysondeb â swyddogaethau LlC hefyd ar gyfer rhwydwaith y draffordd ac 
economi Cymru. 

 

6.219 Nod y Ddeddf yw hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol yn 

Rhan 1. Mae hyn yn gysylltiedig â hybu cydnerthedd ecosystemau yn 
Adran 3(2). Mae canlyniadau’r DA a’r mesurau lliniaru arfaethedig yn 

dangos y byddai’r adnoddau naturiol y cyfeirir atynt yn y DA yn cael eu 
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cynnal neu eu gwella. Byddai’r ansawdd dŵr presennol yn cael ei gynnal 

neu ei wella, oherwydd y byddai’r briffordd nad yw wedi’i thrin ar hyn o 

bryd yn cael ei chysylltu â’r ardaloedd trin dŵr arfaethedig.  Mae’r 
mesurau lliniaru y cytunwyd arnynt â CNC yn unol ag egwyddorion 

datblygu cynaliadwy o adnoddau naturiol. 
 

6.220 Mae Adran 9 y Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i LlC gyhoeddi a 

gweithredu Polisi Adnoddau Naturiol. Gwnaed hyn ym mis Awst 2017. 
Mae elfen drafnidiaeth y polisi adnoddau yn datgan y dylai dderbyn sylw 

yn Strategaeth Trafnidiaeth a Chynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Cymru. 

Mae hyn yn cwmpasu newid moddol oddi wrth y ffyrdd, ond nid yw’n 

eithrio pob cynllun ffordd newydd. Mae’r cynllun wedi’i gynnwys yn y 
Cynllun Cyllid, ac felly mae’n amlwg y’i bernir yn angenrheidiol i fynd i’r 

afael â’r problemau o amgylch Casnewydd. 

 
 
 

 Deddf Lles iant Cened laethau’r Dyfodol (Cy mru) 2015  
 

6.221 Mae’r Ddeddf ei hun yn cydnabod bod rhaid i ddatblygu ddigwydd heddiw 

i fodloni anghenion y gymdeithas bresennol, ond na ddylai ffurf y 
datblygu hwnnw atal dewisiadau i genedlaethau’r dyfodol. Mae achos 

RSPB/GWT yn honni bod yr unig gysyniad o gydbwyso yn Neddf LlCD yn 

ymwneud ag anghenion byrdymor a hirdymor. Mae hyn yn anghywir ac 
yn orsymleiddiad. Mae’n amlwg o ddiffiniad y Ddeddf o “ddatblygu 

cynaliadwy” bod  y camau gweithredu gofynnol yn cynnwys pwyso a 

mesur ystyriaethau gwahanol. Mae Adran 2 Deddf 2015 yn cyfeirio at 
lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 

Bydd unrhyw ddadansoddiad o b’un a yw’r camau gweithredu a 

gymerwyd yn cydsynio â’r diffiniad o ddatblygu cynaliadwy ac yn 

cyflawni’r 7 nod llesiant yn Adran 4 yn cynnwys llunio barnau, yn 
enwedig oherwydd na ellir disgwyl yn rhesymol i bob cam gweithredu 

gyfrannu’n gyfartal i bob un o’r 4 elfen llesient neu bob un o’r 7 nod 

llesiant. Bydd angen barnau gwybodus, cytbwys i benderfynu ar y camau 
gweithredu dewisol, gan ystyried yr egwyddor datblygu cynaliadwy a’r 

nodau llesiant, y mae rhai ohonynt, o bosibl, yn tynnu yn erbyn ei gilydd. 
 

6.222 Bydd penderfyniad ynghylch darn mawr o seilwaith yn mynnu ystyried a 

chydbwyso ystod eang o effeithiau ar draws y sfferau economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Er bod Deddf  2015  yn 
mynnu prosesau newydd ac yn rhoi mynegiant statudol i’r cysyniad 

“datblygu cynaliadwy”, nid yw’n rhagnodi atebion na chanlyniadau. Nid 

yw’n dweud bod rhaid i’r amgylchedd orbwyso ystyriaethau economaidd, 
cymdeithasol neu ddiwylliannol bob tro, ond bod angen taro cydbwysedd 

ar draws pob elfen o lesiant a’r holl ystyriaethau. Mae tystiolaeth LlC yn 

dangos mai’r cynllun sydd â’r cydbwysedd mantais. Efallai bod y 

gwrthwynebwyr yn anghytuno â’r farn honno, ond nid yw’r Ddeddf yn 
atal y Gweinidog rhag dod i’r casgliad hwnnw. 

 

6.223 Nid yw’r cynllun yn fesur byrdymor, fel yr honnir. Mae’r tagfeydd o 

amgylch Casnewydd yn broblem hirsefydlog a ragfynegir i waethygu os 
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na eir i’r afael â nhw. Byddai’r cynllun yn darparu ateb hirdymor i 

anghenion hirdymor, a dyma’r unig ateb boddhaol sydd wedi deillio o 

flynyddoedd o ddadansoddi gofalus, ar y cyd â sefydliadau eraill. Mae 
datblygu’r cynllun yn cydymffurfio’n llwyr ag egwyddorion datblygu 

cynaliadwy, fel yr amlinellir erbyn hyn yn Neddf 2015. 
 

6.224 Mae LlC wedi ystyried safbwyntiau CNC yn llawn ac wedi cydweithio ag ef 

i oresgyn ei bryderon. Dangosir hyn gan y Datganiadau Tir Cyffredin 
(DTCau) a’r ymrwymiadau amgylcheddol, sy’n culhau’r pryderon sy’n 

weddill gan CNC i ychydig o faterion yn unig o’r nifer fawr a fynegwyd yn 

wreiddiol. Mae hyn yn enghraifft o gydweithio i gyflawni’r amcanion 

dymunol. Mae angen i farnau gwybodus gael eu seilio ar dystiolaeth, yn 
hytrach na honiadau. Dyma’r ymagwedd sy’n cael ei hyrwyddo o dan y 

Ddeddf. 
 

6.225 Nid yw cyhoeddi Ffyniant i Bawb a’r nodau llesiant newydd yn newid yr 

asesiad uchod. Fel y dangosir ar dudalen 6 o Ffyniant i Bawb, caiff pob 

un o’r pedair thema allweddol (sydd yr un fath â’r rhai yn Symud Cymru 

Ymlaen) ei chefnogi gan dri o’r amcanion llesiant cyfredol, sy’n darparu 
cysylltiad amlwg rhwng y themâu a’r amcanion. Mae’r weledigaeth ar 

gyfer y thema Unedig a Chysylltiedig yn cynnwys “adeiladu’r cysylltiadau 

hanfodol sy’n ei gwneud yn haws i bobl ddod ynghyd, i’r economi dyfu, ac 
inni ddod yn genedl fwyfwy hyderus a mentrus”. Mae Amcan Llesiant 11 

“darparu seilwaith modern a chysylltiedig” yn cynnwys ymrwymiad i 

ddarparu gwelliant sylweddol i’r M4 o amgylch Casnewydd. Mae’r geiriad 
wedi newid o’r iteriad blaenorol yn Rhaglen Lywodraethu  2016,  ond 

mae’n cydnabod y pwysigrwydd mae LlC wedi’i gysylltu â’r prosiect hwn, 

ac mae’r cynllun cyhoeddedig yn un o’r ychydig a gyflwynwyd i’r 

Ymchwiliad a allai gyflawni gwelliant sylweddol. Byddai’r cynllun yn 
cyfrannu at yr amcanion llesiant cyfredol (PIQ 146). 

 

Mr Michael Webb ar Effeithiau Cronnus (datganiad ysgrifenedig) (O245) 
 

6.226 Nid yw adroddiad LlC ar ymgynghori ar y Gorchmynion drafft yn adrodd 

yn gywir ar wrthwynebiadau Ymddiriedolaeth Natur Gwent ac eraill, nac 

yn mynd i’r afael â nhw. Gwrthodwyd pryderon amgylchedd  dilys 

miloedd o wrthwynebwyr, a gynorthwywyd i lunio eu gwrthwynebiadau 
gan elusennau, ar fyrder, a rhoddwyd pwysoliad un gwrthwynebiad 

iddynt. 
 

6.227 Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent o’r farn na ddylid ystyried y cynllun ar 
ei ben ei hun, ond fel y datblygiad diweddaraf sy’n achosi ymraniad a 

difrod i adnoddau bioamrywiaeth allweddol yn y degawdau diwethaf, y 

mae eu heffaith gronnus yn fwy na chyfanswm yr effeithiau unigol. Mae 
hyn oherwydd bod pob ymraniad yn gwneud y cynefin neu’r rhywogaeth 

yn fwyfwy agored i ddifrod gan ymraniad yn y dyfodol, trwy greu amodau 

mwyfwy is-safonol, gan leihau eu cydnerthedd i ddatblygiadau pellach a 

mathau eraill o effeithiau niweidiol dynol, er enghraifft o ddwysau 
amaethyddol. Byddai effeithiau tebyg yn deillio o lygredd a, gyda’i 

gilydd, maent wedi arwain at y SoDdGAau yn syrthio i gyflwr anffafriol. 

Dylid fod wedi ystyried pob un ohonynt. 
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6.228 Mae LlC wedi trin effeithiau cronnus yn ddiffygiol. Honnir yn anghywir y 

byddai mesurau lliniaru yn lleihau’r effeithiau i lefel isel, ac felly na allai 

unrhyw effeithiau cronnus godi ohonynt. Mae tystiolaeth yr 
Ymddiriedolaeth Natur yn dangos nad yw hyn yn wir. 

 

Ymateb LlC 
 

6.229 Yn gyffredinol, mae’r asesiad o effeithiau cronnus yn dilyn yr arweiniad a 

roddir gan yr Arolygiaeth Gynllunio, yn ogystal ag ystyried DMRB. Er bod 

Ymddiriedolaeth Natur Gwent yn dyfynnu’n gywir y diffiniad o effeithiau 

cronnus a gynigiwyd mewn adroddiad i’r UE ym 1999, mae’r dull wedi 
newid ers hynny. Dywed arweiniad yr Arolygiaeth Gynllunio, lle mae 

datblygiadau wedi’u cwblhau a bod yr effeithiau yn gwbl hysbys, dylid 

cynnwys hyn yn rhan o’r llinell sylfaen. Dyma’r dull cywir a 

fabwysiadwyd yn y DA. 
 

6.230 Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent wedi mynegi nifer o bryderon ynghylch 

y mesurau lliniaru, ac ymatebwyd iddynt yn llawn. Mae LlC wedi cymryd 
pob cam sy’n rhesymol mewn perthynas â chynnal a gwella’r cynefinoedd 

a’r rhywogaethau perthnasol, i’r graddau y bo hynny’n gyson ag arfer ei 

swyddogaethau’n briodol mewn perthynas â rhwydwaith y draffordd. 
 

Mr Geoff Liles ar effaith y cynllun ar ddyfrgwn 
 

6.231 Mae gan Mr Liles dros 20 mlynedd o brofiad o waith gwarchod dyfrgwn 

yng Nghymru. Mae ei dystiolaeth yn canolbwyntio ar werthusiad o’r 

arolygon dyfrgwn a gynhaliwyd yn 2014 a 2015. Diben y rhain oedd 
darparu arolygon ecolegol sylfaenol i lywio cynigion ar gyfer coridor yr M4 

o amgylchedd Casnewydd. Er y defnyddiwyd y wybodaeth hon i lywio 

dewis y llwybr a ffafrir gan LlC a’r casgliadau ynghylch yr effeithiau ar 
ddyfrgwn ar gyfer ACA Afon Wysg a Gwastadeddau Gwent, ni ddarparwyd 

unrhyw gynigion lliniaru manwl ar gyfer y cynllun yn ymwneud â 

dyfrgwn. Mae hyn yn wrthgyferbyniad llwyr i’r ymdrech ar gyfer 

rhywogaethau eraill a warchodir, fel ystlumod a phathewod. 
 

6.232 Tanbrisiwyd yr effaith ar ddyfrgwn oherwydd methiannau difrifol yn 
arolygon dyfrgwn 2014/15, yr astudiaethau desg cysylltiedig, y 

fethodoleg a’r adroddiad. Nid yw’r arolygwyr a’r awduron wedi dangos 

gwybodaeth ecolegol na chadwraeth, na thechnegau arolwg. 
 

6.233 Byddai’r llwybr arfaethedig yn torri ar draws cynefinoedd dyfrgwn. 

Oherwydd bod dyfrgwn yn teithio i bob math o gynefinoedd dŵr ac yn eu 

defnyddio ar wahanol adegau o’r flwyddyn, mae angen arolygon a 
ddiffinnir yn DMRB i asesu’r effaith arnynt. 

 

6.234 Datgelodd arolygon dyfrgwn blaenorol y safleoedd bridio a chysgu posibl, 

y dylent fod wedi’u hamlygu yn wybodaeth sylfaen 2014, ond ni roddwyd 

cyfrif am unrhyw un o’r safleoedd bridio neu gysgu dyfrgwn a 

gadarnhawyd. Mae’r arolygon annigonol yn golygu nad yw’n bosibl asesu 
pa gynefinoedd y mae angen eu cyfnewid a ble y dylid eu lleoli. Ni 

fyddai’n briodol defnyddio’r gwelyau cyrs sydd wedi’u llygru’n ddifrifol 

mewn ardaloedd trin dŵr. 
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6.235 Nid yw’r DA yn cyfeirio at y gronfa ddata marwoldeb dyfrgwn a luniwyd 

gan Brifysgol Caerdydd. Mae hon yn dangos lleoliadau marwolaethau 

dyfrgwn ar y ffordd, ac yn rhoi syniad o le’r oedd y dyfrgwn yn teithio a’u 
hoff lwybrau. Nid oedd dulliau’r arolwg yn ddigon ymestynnol ac nid 

oeddent yn cynnwys arolygon ym mhob tymor, fel sy’n ofynnol gan 

arweiniad DMRB. 
 

6.236 Gallai’r draffordd beri risg sylweddol i ddyfrgwn, ac mae’n bwysig peidio â 

chreu rhwystrau rhag i boblogaethau dyfrgwn ail-gytrefu cynefinoedd. 
 

6.237 Dywed y SIAA y gallai dyfrgwn o ACA Afon Wysg ddefnyddio cynefin yng 

Ngwastadeddau Gwent hefyd, ac felly y gallai colli cynefin yng 

Ngwastadeddau Gwent effeithio arnynt hefyd. Mae’r asesiad wedi 

defnyddio’r dull rhagofalus, ond mae poblogaeth Afon Wysg yn 
annhebygol o ddefnyddio ardal y Gwastadeddau i gyd y byddai’r cynllun 

yn effeithio arni. 
 

6.238 Mae canlyniadau ymchwil genetig yn dangos bod dyfrgwn unigol yn 

gwasgaru ar draws Gwastadeddau Gwent ac Afon Wysg yn rheolaidd, ac 

felly y dylai poblogaethau dyfrgwn y naill ochr a’r llall i’r afon,  ac 

uwchben ac islaw’r llwybr arfaethedig, gael eu trin yn un uned 
ddemograffig. Byddai adeiladu’r cynllun yn amharu ar wasgariad ac yn 

ymrannu cynefin y dyfrgwn a’r boblogaeth hon, yn lleihau cysylltedd ac 

felly’r llif genynnau. Mae gan y dystiolaeth hon oblygiadau ar gyfer y 
SIAA a chynnal statws cadwraeth ffafriol dyfrgwn mewn perthynas â’r 

cynigion. Gan nad oes unrhyw wybodaeth am lwybrau teithio, ni fyddai 

unrhyw danffyrdd arfaethedig i ddyfrgwn, fel modd o oresgyn y rhwystr 
hwn, yn llwyddiannus. 

 
Nodyn yr Arolygydd 

 

Wrth gael ei groesholi, esboniodd y tyst nad oedd yn awgrymu na ddylai’r ffordd fynd 
rhagddi, cyn belled ag y rhoddir y mesurau lliniaru ar waith yn briodol. 

 

Ymateb LlC 
 

6.239 Coladwyd gwybodaeth sylweddol i’r astudiaethau a’r arolygon maes, a 

chaiff ei chyflwyno yn yr atodiadau i’r DA. Roedd yr astudiaethau desg 

yn rhai safonol a chafwyd data o arolygon 2007/8 a Chanolfan Cofnodion 

Biolegol De Ddwyrain Cymru. Coladwyd data gan CNC ar gyfer 
astudiaeth ddesg 2015. Gan fod canlyniadau’r astudiaeth ddesg yn 

cadarnhau presenoldeb dyfrgwn mewn lleoliadau tebyg i’r rhai a 

amlygwyd gan Mr Liles yn ei dystiolaeth, ni fyddai ei gofnodion wedi 

effeithio’n sylweddol ar yr asesiad o’r M4. Wedi hynny, disodlwyd yr 
astudiaeth ddesg gan waith arolwg diweddarach. Fel y cytunwyd â CNC, 

cynhaliwyd arolygon maes cynhwysfawr gan arolygwyr profiadol, nad oes 

angen iddynt fod yn arbenigwyr dyfrgwn, yn 2014/15.  Mae’r 
canlyniadau’n cadarnhau presenoldeb eang dyfrgwn ger y ffordd 

arfaethedig ac yn cynnwys nifer fach o safleoedd cysgodi.  Nid yw effaith 

y cynllunio wedi’i thanbrisio. Mae’r cynigion lliniaru a amlinellir yn y DA 

yn defnyddio’r dull rhagofalus o dybio y gallai dyfrgwn ddefnyddio’r holl 
gyrsiau dŵr/cyrff dŵr ar draws y Gwastadeddau, nawr neu yn y dyfodol. 
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6.240 Mae Mr Liles yn gwneud y pwynt y dylid ailadrodd arolygon bob tymor. 

Fodd bynnag, mae arweiniad DMRB sy’n cyfeirio at ymweliadau arolygu 

bob 3 mis yn ymwneud ag arolygon i sefydlu presenoldeb neu absenoldeb 
dyfrgwn. Cadarnhaodd yr archwiliadau uchod bresenoldeb dyfrgwn ar 

draws y Gwastadeddau, ac felly nid oedd angen ymweliadau pellach i 

lywio’r DA nac i ddatblygu cynigion lliniaru. Mae arolygon pellach wedi’u 
cynllunio i lywio trwyddedu a chynlluniau lliniaru manwl, a chânt eu 

cynnal bedair gwaith yn ystod 2017. Mae CNC wedi cytuno â’r mesurau 

hyn. 
 

6.241 Roedd methodoleg map yr arolwg yn dilyn arweiniad DMRB a’r hyn a 

gyhoeddwyd gan Mr Liles. Mae’n arfer derbyniol i gynnal arolwg ar gyfer 

dyfrgwn a llygod y dŵr ar yr un pryd. Chwiliodd yr arolwg am lwybrau 
teithio dyfrgwn.  Mae addasrwydd cynefinoedd yn un rhan yn unig o’r dull 

o asesu’r safle. Mae’n darparu cyd-destun ychwanegol i gofnodion 

arwyddion maes. Mapiwyd pwll dŵr ar safle Tata yn adroddiad arolwg 
2014, ond ni chynhaliwyd arolwg. Cynhelir arolwg manwl trwy gydol 

2017. Tybiwyd y gallai dyfrgwn ddefnyddio’r pwll dŵr hwn, sydd tua 

100m o’r ffordd arfaethedig, ond byddai ardal trin dŵr a gwelyau cyrs 

rhwng y pwll dŵr a’r ffordd newydd, a fyddai’n lleihau unrhyw effaith 
amharu. 

 

6.242 Mae LlC yn anghytuno y byddai’r ffordd newydd yn peri risg sylweddol i 

ddyfrgwn, oherwydd yr ymagwedd ragofalus tuag at liniaru a fyddai’n 
berthnasol i’r cynllun llawn ar draws Gwastadeddau Gwent. Byddai’r 

mesurau arfaethedig yn cynnwys cynnal ailarolwg o’r holl safleoedd 

gwaliau/cysgu yn 20178 a, chyn dechrau unrhyw weithgarwch adeiladu, 

cynigir codi ffensys atal dyfrgwn ar hyd y cynllun i gyd, ac o amgylch y 
prif byllau hidlo yn yr ardaloedd trin dŵr. Byddai’r cynllun yn cynnwys 

cwlfertau a chroesfannau sych i famaliaid i hwyluso croesi’n ddiogel, 
mesurau i atal gollyngiad golau, a mesurau i atal llygredd. Ni thybir bod 

dyfrgwn yn teithio ar hyd cyrsiau dŵr yn unig, ac nid yw’n cael ei ystyried 
y bydd cwlfert yn unig yn atal marwolaethau, sy’n esbonio’r ymrwymiad i 
godi ffensys dyfrgwn. Byddai llwybrau teithio presennol a rhai posibl yn y 

dyfodol yn cael eu hystyried trwy osod cwlfertau ym mhob ffos ddraenio 
ac adeiladu croesfannau sych i famaliaid yn gyfagos  atynt.  Byddai 

ffensys atal dyfrgwn yn helpu i dywys dyfrgwn at y croesfannau hyn. 
Mae’r dull hwn yn golygu y gellid darparu ar gyfer unrhyw newid i’r ffordd 

y bydd dyfrgwn yn defnyddio’r dirwedd yn y dyfodol. Byddai’r llwybrau 
teithio presennol, trwy danffordd ffos ddraenio Mill Road, yn cael eu 

cynnal. 
 

6.243 Ni chofnodwyd unrhyw waliau na safleoedd cysgu dyfrgwn yn 2016 na 

2017, yn y safle tirlenwi lle mae amhariad parhaus wedi lleihau 

addasrwydd yr ardal, ond mae arolygon yn mynd rhagddynt. 
 

6.244 Roedd yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol yn cynnwys asesiad â thri 
 
 

 

 

8 Cwblhawyd yr arolwg hwn a cheir adroddiad ar y canlyniadau yn ID/214 
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cham, fel yr argymhellwyd gan Mr Liles. Caiff ystod lawn yr effeithiau 

gweithredol ei ystyried yn y DA. Caiff effaith debygol y cynllun 

gweithredol ei hasesu’n fach neu’n gymedrol niweidiol. Caiff materion yn 
ymwneud â llygredd eu trafod yn y dystiolaeth a ddarparwyd gan Richard 

Graham ac yn y DA. Byddai mesurau lliniaru yn sicrhau na fydd unrhyw 

effaith arwyddocaol. 
 

6.245 Nid yw’r dystiolaeth a gyflwynwyd gan astudiaeth enetig Prifysgol 

Caerdydd a Mr Liles yn sylweddol wahanol i’r SIAA.  Ymagwedd ragofalus 
y SIAA yw bod dyfrgwn yr ACA yn defnyddio Gwastadeddau Gwent ac y 

gallent ryngweithio â dyfrgwn o Wastadeddau Gwent.  Mae’n annhebygol 

y bydd y dyfrgwn yn defnyddio arwynebedd Gwastadeddau Gwent i gyd. 

Nid yw’r ffaith bod dyfrgwn marw ar y naill ochr â’r llall i’r M4 bresennol 
yn perthyn i’w gilydd yn golygu eu bod yn symud yn rheolaidd. Mae gan 

ddyfrgwn gynefin cartref eang ac mae dyfrgwn ifanc yn gwasgaru hyd yn 

oed ymhellach wedi iddynt aeddfedu. Yn ogystal, ni  ddarganfuwyd 
unrhyw safleoedd bridio yn yr holl arolygon a gynhaliwyd hyd yn hyn. 

Mae hyn yn awgrymu nad yw Gwastadeddau Gwent yn bwysig i ddyfrgwn 

o’r ACA. Nid yw’r casgliad bod symudiad cyson rhwng y ddwy ardal yn 

cael ei ategu gan y dystiolaeth. Mae’n annhebygol iawn bod cysylltiad 
sylweddol rhwng y rhan fwyaf o boblogaeth dyfrgwn yr ACA i’r gogledd o 

Gasnewydd a Gwastadeddau Gwent, ac ni fyddai’r cynllun yn atal 

symudiad ar hyd yr afon nac ar draws Gwastadeddau Gwent o’r gogledd 
neu’r de o Gasnewydd. Hyd yn oed pe byddai llawer mwy o symudiad 

na’r hyn a dybir, byddai’r cynllun yn caniatáu’r symudiad hwn yn y 

croesfannau a ddarperir. Mae’r mesurau lliniaru arfaethedig yn cynnwys 
mesurau profedig. Ni fyddai unrhyw effaith arwyddocaol ar y rhywogaeth 

na’i statws cadwraeth ffafriol. Mae dyfrgwn yn croesi’r M4 bresennol ar 

hyn o bryd, ac yn gwneud hynny heb y mesurau lliniaru a gynigir ar gyfer 

y cynllun (ID 106). 
 

6.246 Ni chofnodwyd unrhyw safleoedd bridio mewn unrhyw arolygon ar gyfer y 
cynllun. Pe byddai safle bridio yn cael ei gofnodi yn yr arolwg dilynol, 

byddai darpariaeth amgen yn cael ei chreu dan  drwydded.  Byddai 

dadleoli un safle bridio dyfrgwn, pe byddai’n digwydd, yn cynrychioli risg 
isel i gyfanrwydd y boblogaeth. Mae’r nodweddion a ddisgrifir gan Mr 

Liles yn ffurfio rhan o strategaeth lliniaru’r cynllun. Bydd canlyniadau 

arolwg 2017 a chyn-adeiladu yn llywio’r strategaeth lliniaru y cytunir arno 

gydag CNC cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau. Ystyrir na fyddai effaith 
niweidiol ar statws cadwraeth ffafriol dyfrgwn, cyn belled ag y caiff 

mesurau lliniaru digonol eu hymgorffori wrth i faterion symud ymlaen. 
 

Ms Lindi Rich ar arolygon dyfrgwn 2017 a gwaith yn Nociau Casnewydd 
 

6.247 Prif ddiben yr arolygon dyfrgwn yn y dociau oedd asesu p’un a oes 

cynefin addas yn bresennol. Mae hyn yn codi cwestiynau ynghylch 

gwerth a chywirdeb yr arolygon ac arbenigedd yr arolygwyr. Mae peth 
dryswch ynghylch dyddiadau’r arolygon. Ni arolygwyd y safleoedd bedair 

gwaith, fel sy’n ofynnol gan DMRB. Roedd defnyddio asesiadau o 

addasrwydd y cynefin yn golygu na arolygwyd rhai ardaloedd yn briodol. 

Nid aseswyd effaith adleoliad arfaethedig busnesau yn Nociau Casnewydd 
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yn briodol. Gallai gosodiad y dociau newid. Mae’r safleoedd arfaethedig 

yn agos at Afon Wysg, a gallai’r datblygiad niweidiol dyfrgwn a’r ACA. 

Mae GWT yn cytuno â safbwyntiau CNC ar DAA6, sef na ellir asesu’r 
effeithiau posibl ar ddyfrgwn o ganlyniad i gynigion adleoli’r porthladd yn 

llawn (ID164). 
 

6.248 Mae canlyniadau Arolwg Dyfrgwn 2017 yn dangos yr ymwelwyd â 

lleoliadau unwaith neu ddwy yn unig, yn hytrach na phedair gwaith. Nid 
yw’r arolwg yn nodi pa gyrsiau dŵr yr ymwelwyd â nhw. Mae hefyd yn 

hanfodol amlygu llwybrau pwysig dros y tir a ddefnyddir gan ddyfrgwn. 

Gallai safleoedd bridio fod wedi’u methu neu eu camgymryd am safleoedd 

gorffwys. Mae’r arolygon yn anghyflawn: nid oedd modd cyrraedd sawl 
ardal am resymau iechyd a diogelwch. Mae’r darganfyddiad hwyr o 

bwysigrwydd ffos ddraenio Mill Reen, i’r gogledd o Fagwyr, i ddyfrgwn yn 

peri pryder difrifol.  Mae gan yr aflonyddwch y bydd y cynllun yn ei achosi 
i walau dyfrgwn presennol y potensial i leihau llwyddiant bridio a 

phoblogaeth dyfrgwn y Gwastadeddau. Dengys yr arolygon bwysigrwydd 

tir Tata a’r gors gefn i fywyd gwyllt. Dylai’r ardal hon fod wedi’i hosgoi 
wrth ddewis llwybr. 

 

6.249 Cydnabyddir na chynhaliwyd yr arolwg cynefinoedd a llystyfiant yn 

briodol. Nid yw Atodiadau 5 a 6 i’r DA yn mynd i’r afael â mesurau 
lliniaru ar gyfer colli cynefinoedd â blaenoriaeth o ganlyniad i’r gwaith 

adleoli. Mae’r arolwg infertebratau yn DAA6 yn annigonol i lywio 

ystyriaeth o’r cynigion adleoli, a allai newid. Mynegir pryderon ynghylch 
colli mesurau lliniaru ecolegol sy’n gysylltiedig â chaniatâd cynllunio ar 

gyfer y tyrbinau gwynt gerllaw. Mae’r arolygon agor sy’n bridio ac adar 

sy’n gaeafu yn annigonol hefyd, ac roedd arolwg tyrbinau gwynt 2015 ar 

gyfer ardal lai. Nid aseswyd yr effeithiau posibl ar glwyd pibyddion 
coesgoch. Mae’r aderyn hwn yn un o nodweddion cymwys yr AGA. 

 

6.250 Cynigir adleoli busnesau a all greu llygredd wrth ymyl Afon Wysg. Mae’r 
risg ychwanegol o lygredd o ganlyniad i lifogydd yn peri mater difrifol i’r 
ACA a’r AGA cyfagos. Gallai effaith bosibl godi o ganlyniad i halogiad yn 
deillio o dreillio yn y dociau presennol i hwyluso’r gwelliannau iddynt. 
Mae’r mater hwn a materion eraill yn dangos pa mor fyrbwyll a brysiog y 

mae’r cynigion9. Nid yw’r wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer SIAA ar 

gael ac ni ellir ystyried ei fod yn gyflawn. Felly, mae CNC wedi llunio 
barn hollol gynamserol ynghylch digonolrwydd y SIAA. 

 

Ymateb LlC 
 

Arolygon dyfrgwn 2017 a gwaith yn Nociau Casnewydd 
 

6.251 Prif ddiben yr arolygon oedd ar gyfer dyfrgwn; roedd yr arolwg 

cynefinoedd yn ychwanegol ac adroddwyd ar arwyddion o ddyfrgwn o’r 

arolwg hwnnw fel gwybodaeth ychwanegol.   Mae’r dystiolaeth hon yn 
 

 

 

9  Eto, mae Ms Rich yn codi amheuon ynghylch effeithiolrwydd y sianeli glaswelltog a 
gynigir yn rhan o’r cynllun. Ni chaiff y pwyntiau a gwrthodiad LlC eu hailadrodd yma. 
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ailadrodd llawer o’r pwyntiau a wnaed gan Mr Liles, a wrthodwyd. 

Arolygwyd pob ardal lle’r oedd posibilrwydd o ddyfrgwn. Mae CNC yn 

fodlon ag ymdrech yr arolygon. Mae’r safle adleoli o fewn tir y mae 
Dociau Casnewydd yn berchen arno ac a neilltuwyd ar gyfer datblygiad 

yng Nghynllun Datblygu Lleol Casnewydd.  Mae’r dyfrgwn wedi cydfodoli 

â Dociau Casnewydd ers blynyddoedd maith. Rhaid i’r cynigion adleoli 
fod yn destun proses caniatâd ar wahân, gan gynnwys DA ac Asesiad 

Rheoliadau Cynefinoedd (HRA). Mynegodd CNC wrthodiad dros dro, fel y 

nodwyd gan GWT. Mae gohebiaeth ddilynol (ID 236) gan CNC yn 
cydnabod y broses caniatâd ar wahân. Mae’r Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd y bydd ei angen yn darparu dull priodol i CNC gael y 

wybodaeth berthnasol sydd ei hangen arno. Mae CNC yn fodlon y gellid 

mynd i’r afael â’r materion a godwyd mewn perthynas ag adleoli’r 
porthladd drwy’r broses gymeradwyo o dan Reoliadau Cynefinoedd 2017. 

Caiff hyn ei ddatgan yn ysgrifenedig yn ID 236 (ID164). 
 

6.252 Ymatebwyd i lawer o’r sylwadau ynghylch methodoleg yr arolwg eisoes. 

Ymwelwyd â phob un o’r lleoliadau bedair gwaith: mae’r tabl yn cofnodi’r 
canlyniadau a’r newidiadau yn unig, ac nid yw’n cofnodi pob ymweliad â’r 

safle. Arolygwyd pob cwrs dŵr o fewn 200m o’r Cynllun a llwybrau 

dyfrgwn dros y tir. Gall canlyniadau newid gan fod dyfrgwn yn 

rhywogaeth symudol. Nid yw hyn yn dynodi y defnyddiwyd  dulliau 
arolygu gwael mewn arolygon blaenorol. Caiff yr ardal ei harolygu eto 

cyn y cyfnod adeiladu, a chaiff camau eu cymryd i atal amharu ar 

ddyfrgwn, yn unol ag unrhyw drwydded a roddir gan CNC. Yn ogystal, 
arolygwyd y lleoliadau lle’r oedd mynediad wedi’i gyfyngu yn 2017 yn 

2015 ac yn gynnar yn 2017. Caiff y lleoliadau hyn eu harolygu eto yn 

2018. Cywirwyd y mân wallau a amlygwyd gan Ms Rich a chyhoeddwyd 
Arolwg Dyfrgwn 2017 diwygiedig fel ID 257. 

 

6.253 Caiff yr asesiad manwl o effeithiau gwaith adleoli’r porthladd (h.y. symud 

busnesau i dir gwag yn y dociau) ei gynnal trwy’r broses caniatâd ar 
wahân, fel y disgrifir yn y paragraff uchod. Ceir ardaloedd nodedig o 

gynefin yr effeithir arnynt, ond mae hwn yn borthladd gweithredol ac 

mae’r tir wedi’i neilltuo ar gyfer ei ddatblygu. Mae’r cynefin hwn yn 
bodoli oherwydd natur gylchol y defnydd tir yma yn unig. Ni fyddai’r 

gwaith hwn yn effeithio ar yr asesiad cyffredinol ar gyfer colli cynefinoedd 

o fath “brithwaith agored”. Ni fyddai’r Cynllun yn effeithio ar y tir lliniaru 

ar gyfer y datblygiad tyrbinau gwynt. Disgwylir y byddai mesurau lliniaru 
pellach yn rhan o’r broses ganiatáu. 

 

6.254 Mae cynigion lliniaru ar gyfer adar wedi’u cynnwys yn ID 18710 ac mae 

hyn yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cornicyllod sy’n bridio. Bydd 
arolygon a dadansoddiad pellach yn ychwanegu at yr arolygon adar sy’n 

bridio ac adar sy’n gaeafu a gynhaliwyd hyd yn hyn, i lywio’r cais am 

ganiatâd ar gyfer gwaith adleoli’r porthladd. Roedd lleoliad y glwyd 
pibyddion coesgoch yn hysbys ac fe’i cofnodwyd yn yr Asesiad o’r Effaith 

 
 

 

 

10 Cynllun Gwarchod a Lliniaru ar gyfer Adar 
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Amgylcheddol cyffredinol ar gyfer y cynllun.   Yr yr un modd, caiff ei 

ystyried yn y cais am ganiatâd ar gyfer gwaith adleoli’r porthladd. 
 

6.255 Cyflwynwyd y risgiau posibl o waddod halogedig o’r dociau yn y 
diweddariad i dystiolaeth Mr Clifton a DAA5. Mae CNC yn cytuno â’r 

casgliad y byddai’r gwaith yn y dociau yn cael effaith o arwyddocâd 

niwtral ar yr ecoleg môr leol. Byddai angen trwydded forol gan CNC ar 

gyfer y gwaith yn y dociau. Byddai llifogydd posibl mewn adeiladau 
adleoledig yn cael eu hystyried fel rhan o’r broses ganiatáu. Efallai y 

bydd angen sicrhau y caiff y trothwy llifogydd ei godi i lefel digwyddiad 

llifogydd 1 mewn 1000. 
 

Diben DAA5 a’r Adendwm i’r SIAA oedd darparu asesiad lefel uchel o 
effaith y gwaith yn y dociau. Nid oedd yr un ohonynt yn ceisio caniatâd 

ar gyfer y gwaith; byddai hyn yn destun proses ganiatáu ar wahân. 

Felly, mae’r  sylwadau  a wnaed gan GWT ynghylch cynamseroldeb a 

bylchau yn y wybodaeth sydd ei hangen i wneud penderfyniad ynghylch y 
cynigion yn ddi-sail. 

 

 Datgan iad ysg rifenedig yr Athro Neil Ward ynghylch ansa wdd dŵr  
 

6.256 Mae’r Athro Ward wedi cynnal adolygiad o’r Atodiad i’r DA yn cyflwyno 

Asesiad Risg diwygiedig o’r Ardal Trin Dŵr. Mae’n nodi nad yw’r asesiad 

yn gwneud unrhyw sylw ynghylch cadmiwm, sef metel trwm gwenwynig 

iawn, ac mae’r data’n dangos bod y lefelau’n uwch na’r safonau ansawdd 

amgylcheddol. 
 

6.257 Yn ei farn ef, mae’r mesurau wrth gefn arfaethedig (os bydd gollyngiad a 
chroniad annerbyniol o waddod) yn annigonol dros ben, ac nid ydynt yn 

mynd i’r afael â’r mater difrifol o waddod yn cronni yn y lagŵn trin dŵr 

a’r ardaloedd gwely cyrs. Mae’n holi sut byddai’r gwaddod yn cael ei 
samplu a’i ddadansoddi, pam a pha ddull awdurdodedig a fyddai’n cael ei 

ddefnyddio? Byddai mater difrifol yn codi pe byddai deunydd gwaddod 

yn cael ei dynnu, sef byddai cyfanrwydd y gwely cyrs yn cael ei newid a 

byddai effeithlonrwydd yr ardal trin dŵr (WTA) yn cael ei newid yn 
sylweddol. Mae ailffurfiad dwysedd y cyrs yn golygu, ar ôl trin  y 

gwaddod, byddai cyfnod o effeithlonrwydd gwael o ran gwaredu 

cemegau, nad yw’r asesiad wedi mynd i’r afael ag ef. 
 

6.258 Mae lefelau cynhyrchion hylosgi ar sail olew mewn gwaddod a 

gollyngiadau yn cronni yng ngwaddod ardaloedd trin dŵr. Mae hyn yn 

amsugno cemegau organig ac mae’r gwaddod yn creu cronfa o’r cemegau 
hyn. Byddai cynnydd mewn llifoedd storm yn cynyddu ffracsiwn 

anhydawdd y cemegau organig hyn sy’n arnofio ar wyneb dŵr all-lif yr 

ardaloedd trin dr, neu sydd wedi’u dal fel gronynnau yn y dŵr, gan olygu 
y byddai lefelau cynyddol ohonynt yn gadael yr ardaloedd trin dŵr fel dŵr 

storm wedi’i drin. Mae astudiaethau’r Athro Ward o ardaloedd trin dŵr yr 

A34 a’r M25 yn datgelu problemau o ran cynnal a chadw a dyluniad y 
cynlluniau hyn. Dylid fod wedi mynd i’r afael â’r materion hyn er mwyn 

gwarchod SoDdGAau Gwastadeddau Gwent. 
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6.259 I gloi, mae’r datganiadau trin dŵr a llygredd yn y DA yn annigonol neu 

gellid eu herio. 

Ymateb LlC 

6.260 Mae’r mesuriadau’n awgrymu bod y lefelau cadmiwm yn isel iawn yng 
nghyrsiau dŵr Gwastadeddau Gwent, a daw’r DTC gyda CNC i’r casgliad 

bod y risg o oresgyn y trothwy yn isel a bod effaith annerbyniol ar 
ecosystem Gwastadeddau Gwent yn annhebygol. Byddai’r ardaloedd trin 

dŵr a’r system ddraenio arfaethedig yn sylweddol well na’r rhai a 
ddefnyddiwyd ar yr A34 a’r M25, am y rhesymau a amlygwyd yn yr 

Ymchwiliad. 
 

6.261 Cytunwyd ar brotocol monitro dŵr wyneb gyda CNC ar gyfer gollyngiad 

arfaethedig dŵr ffo wedi’i drin o’r ffordd i’r ffosydd draenio. Mae hyn yn 
caniatáu samplu’r holl ollyngiadau arfaethedig o ddŵr wyneb yn fisol. Yn 

ogystal, byddai asesiad blynyddol o infertebratau yn cael ei gynnal i fyny 

ac i lawr yr afon o’r holl ollyngiadau arfaethedig er mwyn nodi unrhyw 

dueddiadau o ran ansawdd biolegol y gellid eu priodoli i’r gollyngiadau 
hyn. Yn olaf, byddai ansawdd gwaddod glaw yn cael ei samplu a’i brofi’n 

ddadansoddol i nodi unrhyw dueddiadau o ran croniad gwaddod yn 

cynnwys llygryddion posibl a allai effeithio ar ansawdd dŵr ac ansawdd 
biolegol Gwastadeddau Gwent. 

 

6.262 Mae’r ardaloedd trin dŵr wedi’u dylunio i ymdopi â digwyddiadau storm 1 

mewn 100 mlynedd, ynghyd â lwfans o 30% ar gyfer newid yn yr 
hinsawdd. Mae’r sianeli wedi’u leinio â glaswellt hefyd yn darparu 

rhywfaint o driniaeth a storfa ar gyfer dŵr ffo oddi ar y briffordd. Os 

digwydd storm, byddai graddau’r dŵr ffo sy’n cyrraedd yr ollyngfa i’r 
gwely cyrs yn cael eu rheoli i’r cyfraddau cytûn ar gyfer dŵr ffo maes 

glas, gan amddiffyn y gwely cyrs rhag ymchwyddiadau storm. Mae’r 

dulliau hyn yn lleihau’n sylweddol y risg o waddod yn cyrraedd y gwely 

cyrs ar unrhyw gyfaint sylweddol, hyd yn oed dan amodau storm, ac felly 
mae’n annhebygol y byddai angen gwaredu unrhyw gyfeintiau mawr o 

waddod o’r gwely cyrs. Mae’r sianeli wedi’u leinio â glaswellt wedi’u 

dylunio i ddal cyfran fawr o waddod, a fyddai’n cael ei adfer gan beiriant 
cynnal a chadw pwrpasol ar ochr y ffordd. Byddai adfer gwaddodion 

trwy’r lagŵn rheoli llygredd yn gweithredu fel trap gwaddodion yn cael ei 

gyflawni trwy ddulliau confensiynol. Byddai’r gwely cyrs yn cael ei gynnal 
trwy amnewid planhigion gam wrth gam er mwyn cynnal ei ymarferoldeb. 

Byddai arolygiadau a gwaith cynnal a chadw rheolaidd yn sicrhau nad 

yw’r cyfnodau trin wedi’u peryglu. 
 

6.263 Ystyriwyd yr effaith bosibl o oferiad halen y graig. Er mwyn osgoi 

effeithiau amgylcheddol, ceir ymrwymiad i ddefnyddio calsiwm 

magnesiwm asetad yn lle halen y graig rhwng mis Mawrth a mis Medi bob 
blwyddyn.  Mae’r deunydd hwn yn cael effaith finimol ar organebau dyfrol 

a byddai’n lliniaru croniad clorid yn y systemau triniaeth a’r ffosydd 

draenio. 
 

6.264 Mae’r protocol monitro dŵr wyneb yn cynnwys ymrwymiadau monitro a 
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rhaglen o arolygiadau a gwaith cynnal a chadw ar gyfer yr ardaloedd trin 

dŵr a’r seilwaith draenio cysylltiedig. Pe byddai’r driniaeth yn methu 

perfformio’n briodol, byddai camau’n cael eu cymryd i amlygu ac unioni’r 
problemau hynny. 

 

David Boyce ar effaith y cynllun ar infertebratau 
 

6.265 Mae gan Mr Boyce ddiddordeb arbennig mewn ecoleg infertebratau 

gwlyptirol a bu ynghlwm wrth fonitro infertebratau dyfrol yn SoDdGAau 

Gwastadeddau Gwent. Y ffawna di-asgwrn-cefn dyfrol a daearol 

amrywiol yw un o’r prif resymau dros ddynodi’r SoDdGAau. Yn 2014, 
cynhaliodd LlC arolwg infertebratau o’r ardaloedd hynny y mae’r cynllun 

yn effeithio arnynt, ond ni ddarparodd sylfaen gadarn ar gyfer gwneud 

penderfyniadau ynghylch arwyddocâd y ffawna di-asgwrn-cefn ar hyd 

llwybr y cynllun.  Er y cofnodwyd rhai rhywogaethau dyfrol pwysig, roedd 
y samplau’n llai amrywiol yn gyson nag mewn ymarferion samplu 

infertebratau dŵr croyw a gynhaliwyd yn ddiweddar ar Wastadeddau 

Gwent. 
 

6.266 Mae’r gwaith arolwg hwn, a gomisiynwyd i gefnogi’r cynllun, yn annigonol 

fel llinell sylfaen i asesu’r effeithiau. Mae’r argymhelliad ar gyfer arolwg 

yn y dyfodol yn awgrymu mai bwriad arolwg 2014 oedd bod yn ymarfer 
rhagarchwilio cychwynnol, ac y byddai arolygon manylach yn cael eu 

cynnal yn 2015.  Dim ond dau o’r argymhellion ar gyfer arolygon pellach 

y gweithredwyr arnynt, sef ar safleoedd Dociau Casnewydd a Gwaith Dur 
Tata. Dangosodd yr arolygon o’r ddau safle hyn yn 2015 fod ganddynt 

ffawna di-asgwrn-cefn cyfoethog, gan gynnwys llawer o rywogaethau 

pwysig. Mae’r astudiaethau hyn yn darparu llinell sylfaen foddhaol ar 
gyfer asesu pwysigrwydd y ddau safle hyn. 

 

6.267 Byddai’r cynllun yn achosi marwolaethau sylweddol ac yn ymrannu 

cynefinoedd infertebratau. Mae astudiaethau niferus wedi dangos bod 
ffyrdd yn rhwystr sylweddol rhag i infertebratau symud yn rhwydd, trwy 

gynyddu marwoldeb a/neu ymddygiad osgoi. Felly, byddai’r cynllun yn 

arwain at boblogaethau llai a mwy rhanedig o infertebratau pwysig. 
Byddai’r effeithiau negyddol yn cael eu teimlo’n fwyaf enbyd gan y 

rhywogaethau hynny, fel y gardwenynen, sydd angen ardaloedd mawr o 

gynefin bridio a phorthianna. Byddai goleuadau artiffisial ar y cyffyrdd yn 

arwain at farwolaethau cynyddol a llai o lwyddiant o ran bridio ymhlith 
nifer o infertebratau  nosol. Byddai arwyneb y ffordd a strwythurau 

cysylltiedig y draffordd yn ddeniadol i bryfed dyfrol sy’n hedfan, gan 

arwain at fwy o farwolaethau a llai o lwyddiant o ran bridio. Gall llygredd 
golau polar gael ei waethygu trwy adlewyrchu oddi ar wynebau llyfn, ac 

mae ymchwil yn awgrymu y gallai llygredd golau polar oddi ar ffyrdd 

arwain at fwy o farwolaethau ac amharu ar batrymau gweithgarwch 
naturiol, sy’n arwain at lai o lwyddiant atgenhedlu. 

 

6.268 Byddai’r gollyngiadau llygredig o’r ardaloedd trin dŵr yn niweidiol i’r 
ffawna di-asgwrn-cefn dyfrol. Mae pryder ychwanegol hefyd oherwydd y 

byddai effeithiau cronnus yn deillio o lygredd presennol o ddatblygu yn yr 

ardal.    Gallai  un  digwyddiad  llygredd  difrifol  achosi  niwed  difrifol  i 
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infertebratau, a gallai achosi difodiant lleol, gan y gwyddys fod llawer o 

infertebratau dŵr croyw yn sensitif iawn i lygredd. 
 

6.269 Mae angen i fesurau lliniaru fynd i’r afael â gofynion penodol casgliadau o 
infertebratau sydd o bwys cenedlaethol. Nid oes unrhyw ofynion penodol 

ar gyfer infertebratau o fewn yr ardaloedd lliniaru, ac nid oes unrhyw 

fonitro o’r effaith y gallai mesurau lliniaru ei chael ar ffawna di-asgwrn- 

cefn. Mae ansawdd gwael arolygon 2014 yn darparu llinell sylfaen 
annigonol ar gyfer asesu ymateb infertebratau i fesurau lliniaru. 

 

Ymateb LlC 
 

6.270 Arolygwyd cyfanswm o 45 o leoliadau gwahanol ar gyfer infertebratau ar 

dri achlysur ar wahân yn ystod 2014. Dewiswyd mwyafrif y safleoedd yn 
benodol oherwydd presenoldeb cynefinoedd a oedd yn debygol o fod o 

ryw werth i infertebratau. Mae’r mwyafrif ohonynt yn cynnwys ffosydd 

draenio a dyfrffosydd, gan gynnwys eu cynefinoedd glan afon, gan 

adlewyrchu pwysigrwydd rhywogaethau ffosydd draenio yn nynodiadau’r 
SoDdGAau. Roedd llawer o’r lleoliadau y mae Mr Boyce o’r farn eu bod 

yn cynnal llai o rywogaethau nag y byddai’n disgwyl yn debygol o fod yn 

ffosydd fferm a/neu wedi’u gorchuddio gan linad y dŵr neu eu cyfyngu 
gan lystyfiant arall. Yn y ddau achos, ni fyddai llai o amrywiaeth o ran 

infertebratau yn annisgwyl. Fodd bynnag, mae’r nodweddion hyn yn 

cynrychioli cyfran sylweddol o’r cyrsiau dŵr ar y Gwastadeddau, a dyma 
pam y’u cynhwyswyd yn yr arolwg. Yn ogystal, mae arolygon blaenorol o 

infertebratau a gynhaliwyd gan Mr Boyce a phobl eraill wedi’u cwmpasu 

yn yr asesiad sylfaenol. Cynhaliwyd arolygon pellach yn 2015, fel y 

disgrifiwyd gan Mr Boyce. Mae’r arolygon yn cynrychioli set ddata eang y 
gellir ei defnyddio i seilio asesiad o effaith debygol y cynllun ar 

infertebratau arno, yn enwedig wrth eu hystyried ar y cyd â rhestrau 

manwl y SoDdGA. 
 

6.271 Roedd y ffaith mai dim ond dwy ardal a arolygwyd yn 2015 wedi’i gytuno 

â CNC, a thargedwyd yr arolwg yn unol â’i argymhellion. Roedd CNC 

hefyd yn cytuno nad oedd angen arolwg pellach o infertebratau dyfrol, ac 
yr ystyriwyd bod pob un o’r ffosydd draenio a’r dyfrffosydd o fewn 

ffiniau’r SoDdGA yn gallu cynnal casgliadau infertebratau cymwys unigol 

pob SoDdGA. 
 

6.272 Mae’r DA yn cydnabod y byddai rhan newydd y draffordd yn rhwystro 
symudiad y gardwenynen ac infertebratau daearol eraill. Fodd bynnag, 

yng nghyd-destun creu cynefin a fyddai o werth i infertebratau, gan 

gynnwys glaswelltir helaeth sy’n gyfoeth o rywogaethau ar arglawdd y 

ffordd sy’n wynebu’r de, a chynefin newydd o fewn ardaloedd lliniaru’r 
SoDdGA, aseswyd na fyddai hyn yn arwyddocaol. 

 

6.273 Mae goleuadau’r ffordd wedi’u cadw i’r lleiafswm sydd eu hangen ar gyfer 
diogelwch y ffordd. Fel arall, ni fyddai’r draffordd ar  draws 

Gwastadeddau Gwent wedi’i goleuo. Fel rhan o’r mesurau lliniaru 

ychwanegol, byddai’r goleuadau wedi’u dylunio i leihau gollyngiad golau y 

tu allan i gerbytffordd y draffordd.  Yn benodol, cymerir gofal i beidio â 
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goleuo dynesfeydd a mynedfeydd y cwlfertau a’r croesfannau i famaliaid 

o fan y ffordd a’r cynefinoedd gerllaw, gan gynnwys cyrsiau/cyrff dŵr, 

ardaloedd trin dŵr, coetir a thir prysg. Mae’r DA yn cydnabod y byddai 
rhai infertebratau sy’n hedfan gyda’r nos yn cael eu denu at y goleuadau 

o hyd, ac y byddai hynny’n amharu ar eu hymddygiad. 
 

6.274 Ni fyddai llygredd yn deillio o’r ardaloedd trin dŵr yn fater arwyddocaol. 

Byddai’r ansawdd dŵr yn dderbyniol ar gyfer gwarchod organebau dyfrol 
sensitif.  Byddai mesurau lliniaru ar gyfer y casgliad o infertebratau dyfrol 

o bwys cenedlaethol yn cael eu darparu trwy’r strategaeth lliniaru ar 

gyfer ffosydd draenio. Mae monitro effeithiol wedi’i gynnwys yn rhan o’r 

ymrwymiadau amgylcheddol. 
 

Ms Lindi Rich ar strategaeth draenio/llygredd SINC Afon Ebwy (cyflwyniad 

ysgrifenedig) 
 

6.275 Nid yw’r DA yn darparu tystiolaeth y byddai’r cynigion trin dŵr yn gallu 

cynnal ansawdd dŵr derbyniol ar draws Gwastadeddau Gwent nac yn 

asesu’r risg y bydd effeithiau cronnus yn gwaethygu’r problemau llygredd 
presennol ar y Gwastadeddau. Dywed y DA, yn anghywir, y byddai dŵr 

ffo oddi ar y ffordd yn cael ei ollwng i brif ffosydd draenio CNC, lle ceir llif 

mwy o ddŵr. Mae arbenigwyr, fel CNC a Mr Pickup (o Fwrdd Draenio’r 
Gwastadeddau gynt), yn datgan ffafriaeth gref dros ollwng i brif afonydd 

CNC. Dylai’r cynllun fod wedi’i ddylunio o’r cychwyn i ollwng i’r prif 

afonydd. Byddai risg sylweddol o grynhoad o lygredd yn y system 

ffosydd draenio, oherwydd na fyddai llawer o lif, os o gwbl, yn enwedig 
yn ystod yr haf. Mae rhai ffosydd draenio a dyfrffosydd yn agos at y 

gollyngfeydd yn bengaead hefyd, a fyddai’n cynyddu’r risg o lygredd. 

Lluniwyd yr asesiad risg a ddefnyddiwyd ar gyfer gollyngfeydd i system 
afonydd, ac nid yw’n gwerthuso’n ddigonol risgiau gollyngfeydd i system 

gwneud o ffosydd draenio, dyfrffosydd a llifddorau, lle mae’r cyfraddau 

llifo yn amrywio’n sylweddol a gallant fod cyn ised â “dim llif”. Ni 
ragfynegwyd effeithlonrwydd gwirioneddol y system trin dŵr, a 

defnyddiwyd ffigurau cyfartalog yn lle hynny. Ni roddwyd unrhyw 

ystyriaeth i lygredd presennol yn y system o ganlyniad o ddatblygiadau 

blaenorol. Byddai’n cymryd un digwyddiad llygredd difrifol yn unig i 
achosi difrod mawr i’r ecosystem. 

 

6.276 Mae’r dylunwyr wedi rhoi ystyriaeth annigonol i’r risg o lifo dros y sianeli 

glaswellt trin dŵr, sydd wedi’u lleoli 1m o ymyl yr arglawdd isel wrth ochr 

y SoDdGA, yn nodweddiadol. Ni ellir sicrhau y byddai’r system trin dŵr 
yn cael ei chynnal a chadw’n briodol yn y tymor hir ac, fel y cyfryw, ni 

ellir diystyru’r risg o ddifrod sylweddoli i’r SoDdGA o ganlyniad i elfennau 

o gynnal a chadw gwael. Felly, byddai Gwastadeddau Gwent mewn 

perygl annerbyniol o lygredd yn barhaus. Nid yw’r asesiad risg trin dŵr 
wedi ystyried y sefyllfa waethaf yn ei asesiad o effeithlonrwydd trin dŵr 

a’r effeithiau tebygol ar y system ffosydd draenio, ac felly’r SoDdGAau. 

Bwriedir defnyddio deunydd o waith dur Llanwern fel deunydd llenwi o 
dan y draffordd. Byddai’r deunydd halogedig hwn yn risg bosibl arall o 

lygredd mewn sefyllfa sydd eisoes yn gymhleth. 
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6.277 Byddai’r cynllun, fel y’i cynigir, yn arwain at lygredd dŵr uniongyrchol 

sylweddol i SINC Afon Ebwy ac ACA Afon Wysg, sy’n bwydo ACA Aber 

Hafren. Amlygwyd y materion canlynol: 
 

• mae Afon Ebwy eisoes yn rhagori ar gyfyngiadau’r gyfarwyddeb 
fframwaith dŵr 

 

• nid yw datblygu’r cynllun wedi darparu man monitro gwaelodlin yn 
Wysg isaf i bennu’r lefelau llygredd presennol y gellir asesu 

effeithiau’r cynllun yn y dyfodol yn eu herbyn 
 

• mae’r cynllun yn cynnig mesurau lliniaru minimol ar gyfer llygredd 
yn Afon Ebwy ar ffurf atalwyr olew 

 

• nid yw’n glir a fyddai atalydd olew yn cael ei ddarparu ar gyfer Afon 
Wysg 

 

• felly, byddai’r gollyngfeydd arfaethedig i Afon Ebwy yn arwain at 
effeithiau cronnus a gormodiant tebygol 

 

• mae’r diffyg lagŵn rheoli llygredd ar gyfer gollyngfeydd Afon Ebwy 

yn gadael Afon Ebwy (sy’n llifo o ACA Afon Wysg) heb ddarpariaeth 
frys i fynd i’r afael â gollyngiadau damweiniol 

 

• mae’r cynllun wedi defnyddio data anghywir yn ei asesiad risg ar 
gyfer gollyngfeydd Afon Ebwy 

 

• dyluniwyd gollyngfa Afon Wysg i gludo dŵr sydd wedi’i lygru’n drwm 

ar draws darn o dir sydd wedi’i gynnig yn ardal liniaru ar gyfer 
cynefin morfa heli, a fydd yn rhoi bywyd gwyllt mewn perygl, ac 

 

• mae perygl ychwanegol o ryddhau llygryddion o wely’r afon a’r 

glannau, ac effeithiau cronnus o ddatblygiadau presennol nad ydynt 
wedi’u harchwilio’n drylwyr. 

 

6.278 Dylai man samplu gwaelodlin ychwanegol cyn-adeiladu fod wedi’i sefydlu 

yn Wysg isaf, a dylai’r cynllun fod wedi’i ail-ddylunio er mwyn sicrhau nad 

yw problemau llygredd yn niweidio’r naill afon neu’r llall, gan arwain at 
ragori ymhellach ar gyfyngiadau’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae 

angen ail-gyfrifo’r asesiad risg o ganlyniad i’r gwall ac, os caiff y 

canlyniadau eu diwygio, bydd angen ailasesu’r cynigion ar gyfer 
gollyngfeydd Afon Ebwy a’u heffaith ar Afon Wysg ac addasu’r cynigion. 

Mae’r ystyriaeth a roddwyd i’r effaith ar rywogaethau cysylltiedig sy’n 

sensitif i lygredd, fel dyfrgwn, yn ddiffygiol hefyd. 
 

Ymateb LlC 
 

Strategaeth draenio/llygredd SINC Afon Ebwy 
 

6.279 Nid yw’r mater a godwyd ynghylch dŵr ffo o’r ffordd yn gollwng i ffosydd 

draenio a dyfrffosydd llai yn berthnasol. Daw’r DTC ansawdd dŵr gyda 

CNC i’r casgliad bod yr asesiadau wedi darparu tystiolaeth i ddangos, er y 
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rhagfynegir mân gynnydd mewn crynodiadau, mae’r perygl o dorri 

safonau llygredd CNC yn isel iawn, felly mae effeithiau annerbyniol ar 

ecosystem Gwastadeddau Gwent o ollyngiadau draenio arfaethedig y 
cynllun yn annhebygol. 

 

6.280 Mae asesiadau Offeryn Asesu Risg Dŵr yr Asiantaeth Priffyrdd wedi cyfrif 
yn briodol am lif isel a phresenoldeb llifddorau. Ni fyddai presenoldeb 

llifddorau yn peri risg o waddod yn cronni yn y ffosydd draenio. Ar ben 

hynny, byddai’r gwaddodion yn y ffosydd draenio yn agos at ollyngiadau’r 
ardaloedd trin dŵr yn cael eu profi am fetelau trwm a hydrocarbonau bob 

blwyddyn am bum mlynedd, fel rhan o’r protocol monitro dŵr wyneb y 

cytunwyd arno â CNC. Byddai unrhyw waddod sy’n torri’r cyfyngiadau yn 

cael ei dynnu a’i waredu mewn cyfleuster gwaredu priodol. 
 

6.281 Mae’r ymrwymiadau amgylcheddol yn darparu dyluniad effeithiol i gynnal 
cysylltedd hydrolegol systemau’r ffosydd draenio yn ystod y cyfnodau 

adeiladu a gweithredu. Byddai cysylltedd y ffosydd draenio hyn yn cael 

ei gynnal ar ôl i’r cynllun gael ei adeiladu. Aethpwyd i’r afael ag ymateb 

LlC gyda CNC yn y strategaeth lliniaru ffosydd draenio. Byddai 
gollyngiadau’r ardal trin dŵr arfaethedig yn gweithredu fel y’u dyluniwyd, 

ac ni fyddai’r pengaeadau yn y rhwydwaith ffosydd draenio yn effeithio’n 

sylweddol ar y gollyngiadau. 
 

6.282 Mae CNC wedi cytuno bod dyluniad ac asesiad camau’r ardal trin dŵr yn 

mynd i’r afael â’r pryderon a fynegwyd ynghylch y gofyniad i ollwng dŵr 
ar gyfradd ac ansawdd sy’n gydnaws â SoDdGAau Gwastadeddau Gwent. 

Mae hefyd yn mynd i’r afael â’r pwynt ynghylch metelau trwm mewn rhai 

lleoliadau a’r effeithiau cronnus. 
 

6.283 Byddai’r system ddraenio arfaethedig wedi’i dylunio i safon uchel iawn, a 

byddai pedair elfen wedi’u dylunio i rwystro ac arafu llif y dŵr, sef: 
 

• sianeli wedi’u leinio â glaswellt, 
 

• lagŵn rheoli llygredd, 
 

• lagŵn gwanhau, a 
 

• gwely cyrs lluniedig. 
 

6.284 Nid oes systemau tebyg ar ffyrdd presennol yn y DU yn defnyddio’r lefel 

hon o driniaeth. Byddai’r ardaloedd trin dŵr yn rheoli llifoedd, hyd yn 
oed ar ôl gollyngiadau a digwyddiadau eithafol, er mwyn sicrhau y byddai 

llygryddion posibl o fewn y terfynau derbyniol ar gyfer infertebratau. 

Mae’r sianeli wedi’u leinio â glaswellt a’r lagwnau wedi’u dylunio i ymdopi 

â digwyddiad llifogydd 1 mewn 100 mlynedd, ynghyd â lwfans o 30% ar 
gyfer newid yn yr hinsawdd. Mae’r modelau hydrolig yn ystyried “lefelau 

corlannu’r haf” ar system ddraenio sydd eisoes wedi’i rheoleiddio/rheoli’n 

fawr ar draws y Gwastadeddau. Mae rhai gollyngfeydd wedi’u lleoli ar yr 
un ffos ddraenio, ond nid ydynt yn rhy agos at ei gilydd i beri unrhyw 

bryder i LlC neu CNC.  Fodd bynnag, cwblhawyd asesiad cronnus ar gyfer 

y ffosydd draenio hyn. Mae’r canlyniadau’n dangos canlyniad derbyniol. 
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6.285 Aseswyd y risgiau o ddefnyddio deunydd o lagwnau gwaith dur Llanwern 

yn y DA. Ystyrir bod y risgiau y bydd ymdreiddiad yn effeithio ar 

ansawdd dŵr daear yn ddibwys oherwydd y cyfraddau ymdreiddio isel a’r 
ffaith nad yw’r is-haenau’n ddyfrhaenau. Byddai’r risg o halogyddion yn 

trwytholchi o’r deunydd o fewn arglawdd y draffordd (wedi iddi gael ei 

hadeiladu) yn isel iawn. Mae hon oherwydd athreiddedd isel arwyneb y 
ffordd a llenwad cywasgedig yr arglawdd. Byddai’r deunydd yn cael ei 

brofi er mwyn sicrhau ei fod yn addas i’w ailddefnyddio, yn amodol ar 

oruchwyliaeth gan CNC a’r awdurdodau lleol. 
 

6.286 Mae lefelau is o reoli llygredd yn angenrheidiol yng ngollyngfeydd llanw 

afonydd Ebwy ac Wysg. Cytunwyd hyn â CNC yn y DTC, a byddai 

mesurau rheoli yn cael eu darparu.  Nid oes risg o lygredd dŵr i’r afonydd 
o ganlyniad i’r cynllun. 

 

Mr Iolo Williams (datganiad ysgrifenedig) 
 

6.287 Mae Mr Williams wrth ei fodd â Gwastadeddau Gwent ac mae’n flin iawn â 

chynllun LlC i adeiladu traffordd drwy’r ardal warchodedig hon. Yn ei farn 
ef, mae hyn yn ‘eco-laddiad’ wedi’i noddi gan y llywodraeth (difrod a 

dinistr eang i fywyd nad yw’n ddynol). 
 

6.288 Gwastadeddau Gwent yw un o drysorau Cymru, ac mae iddynt 
arwyddocâd diwylliannol a hanesyddol  sylweddol.  Mae’r  cynefin 

gwlyptirol prin a chymhleth hwn o bwys cenedlaethol ar gyfer ei fywyd 

gwyllt, ac fe’i gwarchodir gan ddynodiadau cenedlaethol sy’n cwmpasu 
chwilod dŵr prin iawn a phryfed dyfrol a phlanhigion gwlyptir eraill sy’n 

byw yn y rhwydwaith o ffosydd draenio a dyfrffosydd ac o’u cwmpas. 

Ceir rhestr drawiadol o anifeiliaid sy’n byw yno, gan gynnwys llygod y 

dŵr, dyfrgwn a llyswennod, a’r Gwastadeddau yw’r unig le yng Nghymru 
lle mae garanod wedi bridio am y tro cyntaf ers 400 mlynedd. Mae’r 

Gwastadeddau yn unigryw yng Nghymru, a dim ond rhannau o 

Wastadeddau Dwyrain Anglia a Gwlad yr Haf sydd â chymeriad tebyg yn 
y DU. 

 

6.289 Byddai’r cynllun yn dinistrio pedwar SoDdGA, sy’n ffurfio’r trysor Cymreig 

hwn, yn uniongyrchol. Byddai effaith uniongyrchol cymeriant tir ac 
ymraniad ar 125 ha yn ddirfawr ac yn ddigynsail yng Nghymru. Ar ben 

hynny, byddai effeithiau ac ymraniad anuniongyrchol, a fyddai’n gadael 

rhan ogleddol y Gwastadeddau yn agored i ddatblygiadau pellach. 
 

6.290 Ni  fyddai’r  mesurau  lliniaru  arfaethedig  yn  gweithio  gan  eu  bod  yn 

cynnwys: 
 

• amnewid ecosystemau hynafol ac unigryw am dyllau wedi’u cloddio 
o’r newydd a phlannu ar gyfradd amnewid o 1:1 

 

• cymhareb amnewid na fyddai’n cyfrif am yr oedi anferth a’r gyfradd 
fethu uchel dan sylw 

 

• rhoi pibellau o dan y draffordd a gobeithio y byddai pathewod, 
dyfrgwn, llygod y dŵr, ystlumod a phryfed yn eu defnyddio, a 
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• dyrannu’r holl fesurau lliniaru mewn tair ardal sefydledig ar gyfer 
bywyd gwyllt (y mae dwy ohonynt eisoes o fewn y SoDdGA). 

 

6.291 Mae’r ardal yn bwysig ar gyfer pobl a hanes. 
 

6.292 Mae adeiladu mwy o ffyrdd yn annog mwy o draffig. Collwyd llawer o 

Wastadeddau Gwent i ddatblygu. Nid yw’r cynllun hwn yn gwneud 

synnwyr yn economaidd, yn ariannol nac yn amgylcheddol. Yn hytrach 
nag adeiladu ffyrdd, dylem fuddsoddi mewn dewisiadau callach, fel 

cynllunio teithiau, polisïau i ostwng nifer y ceir, telathrebu, beicio, byrsiau 

a rheilffyrdd. 
 

6.293 Pwynt gwerthu unigryw Cymru yw Deddf LlCD 2015, a dylid rhoi ei 

chynnwys ar waith. 
 

Ymateb LlC 
 

6.294 Mae’r DA yn cydnabod pwysigrwydd Gwastadeddau Gwent ac yn 

amlygu’n glir maint ac arwyddocâd yr effeithiau ar ystod eang o 

nodweddion ac asedau amgylcheddol a diwylliannol. Mae tystiolaeth LlC 
yn darparu crynodeb o effeithiau a manteision tebygol y cynllun, a daw 

i’w casgliad bod achos cymhellol er budd i’r cyhoedd i’r cynllun fynd 

rhagddo. 
 

6.295 Caiff y mesurau i liniaru’r effeithiau ar y SoDdGAau eu hamlinellu yn y 

strategaethau lliniaru ar gyfer SoDdGAau a ffosydd draenio.  Cytunwyd ar 

y gymhareb ar gyfer darparu ffosydd draenio newydd gyda CNC. Gallai 
mwy na hynny gael effaith niweidiol ar hydroleg y Gwastadeddau. Mae 

strategaeth lliniaru’r SoDdGAau yn amlinellu’r mesurau arfaethedig i drosi 

tir âr presennol yn laswelltir ac i wella cynefinoedd glaswelltir presennol y 

Gwastadeddau. Nid yw’r mesurau arfaethedig yn rhai newydd ac nid oes 
unrhyw reswm i amau eu llwyddiant. Cytunwyd ar y trefniadau ar gyfer 

rheolaeth ôl-ofal gyda CNC. Ystyriwyd y mesurau lliniaru arfaethedig yn 

ofalus ac fe’u lluniwyd, lle y bo’n briodol, yn unol â’r arweiniad derbyniol. 
Nid yw Mr Williams wedi cynnig unrhyw dystiolaeth i fwrw amheuaeth ar 

effeithiolrwydd y mesurau lliniaru arfaethedig. 
 

6.296 Fodd bynnag, mae’r DA yn cydnabod y byddai effeithiau niweidiol 
sylweddol ar SoDdGAau Gwastadeddau Gwent o ganlyniad i gymeriant 

tir, hyd yn oed ar ôl cyflwyno mesurau lliniaru. 
 

6.297 Eir i’r afael â’r pwynt yn ymwneud â ffyrdd newydd yn gwneud dim ond 
annog mwy o draffig mewn man arall. Nid yw’r pwynt ynghylch datblygu 

posibl ar ran ogleddol y Gwastadeddau yn y dyfodol yn fater ar gyfer yr 

Ymchwiliad hwn. Byddai unrhyw geisiadau yn y dyfodol yn cael eu 
hystyried yn erbyn y polisïau cynllunio perthnasol, ac ni fyddai caniatáu 

i’r cynllun hwn fynd rhagddo yn gosod unrhyw gynsail ar gyfer datblygiad 

tebyg. 
 

6.298 Mae tystiolaeth LlC yn esbonio cefndir y cynllun, gan gynnwys y cynigion 

amgen a ystyriwyd yn flaenorol. Mae’n esbonio sut mae LlC yn symud 

Metro De Cymru ymlaen, sy’n rhan hanfodol o’r weledigaeth ar gyfer 
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rhwydwaith trafnidiaeth effeithlon ac integredig. Cyflwynwyd effeithiau 

economaidd y cynllun. Mae LlC hefyd wedi cyflwyno tystiolaeth yn 

ymwneud â’r egwyddor datblygu cynaliadwy a amlinellir yn Neddf LlCD 
2015, a chydymffurfiad y cynllun â’r egwyddor honno. 

 

Adroddiad Gwasanaethau Ecosystem (ESR) – tystiolaeth ar ran GWT 
 

Yr Athro Maltby (datganiad ysgrifenedig) (ID 219 ac ID 252) 
 

6.299 Cyfeirir at werth gwlyptiroedd ar gyfer cadwraeth a’r manteision a ddaw i 

Gymru a lles dynol. Mae llawer ohonynt wedi’u gwarchod fel SoDdGAau 
ac maent mewn cyflwr anffafriol o ganlyniad i weithgarwch dynol. 
Tynnodd yr Athro Maltby sylw at ddefnydd doeth o wlyptiroedd o dan 

Gonfensiwn Ramsar, sy’n berthnasol i bob gwlyptir yn hytrach na 
safleoedd dynodedig yn unig. Nid yw defnyddio Gwastadeddau Gwent ar 
gyfer traffordd yn ddefnydd doeth a gellid ei ystyried yn doriad o 
rwymedigaethau’r DU. Ni ddylai’r ffaith bod y SoDdGAau yn yr achos 

hwn mewn cyflwr anffafriol gael ei ddefnyddio’n llinell sylfaen ar gyfer yr 
asesiad. Fel arall, mae hyn yn dangos nad yw LlC yn barod i gyflawni ei 

gofynion cyfreithiol i’w cadw mewn cyflwr ffafriol11. 
 

6.300 Gellid a dylid fod wedi mynd i’r afael â chyfyngiadau’r ESR gyda sail 

dystiolaeth yn benodol i’r safle trwy arolygon a gwaith arall, yn hytrach 

na thrwy’r dull trosglwyddo buddiannau a ddefnyddiwyd gan LlC. Ni 

chydnabuwyd yr amrywiadau/amrywiaeth o fewn y SoDdGAau gwahanol. 
Ni chynhaliwyd arolwg o’r rhanddeiliaid yn yr ardal. Mae hyn yn 

hepgoriad difrifol, ac ni chyfeiriwyd at astudiaethau perthnasol ar 

bwysigrwydd gwerth i randdeiliaid ychwaith. 
 

6.301 Mae’n anniogel seilio unrhyw brisiad ariannol o wlyptir penodol ar 
werthoedd a gafwyd o rywle arall, fel y gwnaed y tro hwn trwy 

drosglwyddo buddiannau. Dylai prisiad ariannol gael ei ystyried  yn 

offeryn ychwanegol bob tro, yn hytrach nag i ddisodli gwerthoedd 

ecolegol, cymdeithasol a diwylliannol wrth wneud penderfyniadau. Mae 
unrhyw brisiad yn destun ansicrwydd oherwydd amrywiadau ymhlith 

ecosystemau gwlyptirol, cydberthnasoedd (o ran synergedd a 

chyfaddawdau) rhwng gwasanaethau gwahanol a dibynadwyedd 
swyddogaethau trosglwyddo buddiannau. Yn yr achos hwn, gellid 

ystyried bod gwerth y SoDdGAau o ran bioamrywiaeth a nodweddion 

cysylltiedig yn rhy bwysig i bobl yn lleol, yn genedlaethol ac yn 

rhyngwladol i geisio mynegi’r gwerth hwnnw’n ariannol. 
 

6.302 Mae’r ddibyniaeth ar y strategaeth lliniaru arfaethedig yn gyfeiliornus. 

Mae mesurau lliniaru tebyg yn dueddol o fethu a cheir oedi sylweddol cyn 
y gallant weithredu’n effeithiol. Dibynnir gormod ar arweiniad a chyngor 

pellach i ymddiried yn y mesurau arfaethedig. Mae’r Athro Maltby yn 

cyfeirio  at  ei  brofiad  ei  hun  o  ddiffyg  llwyddiant  wrth  drosglwyddo 
 

 

 

11  Gweler y dyletswyddau o dan y ddeddfwriaeth amgylcheddol a amlinellir 
uchod. 
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sylweddau a deunyddiau (Klotzli a Maltby 1983). Mae’r nodweddion 

lliniaru arfaethedig mewn ardaloedd eraill o’r SoDdGA nas effeithir arnynt 

yn peri risg o ddiraddiad pellach yn hytrach nag enillion net, fel yr 
awgrymir yn yr adroddiad. Ni all adeiladu traffordd drwy’r SoDdGAau 

gwlyptirol gynnal a gwella bioamrywiaeth ag unrhyw sicrwydd rhesymol, 

hyd yn oed gyda mesurau lliniaru; na hybu ecosystem gydnerth; na 
hyrwyddo’r amcanion cadwraeth manwl y dynodwyd y safleoedd ar eu 

cyfer. Mae’r cynllun yn methu gofynion cyfreithiol Deddf yr Amgylchedd 

a’r Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad. Byddai hyn yn gosod cynsail 
peryglus. 

 

6.303 Y cyfuniad o dirwedd reoledig a’r ffosydd draenio a dyfrffosydd sy’n creu 
cymeriad arbennig Gwastadeddau Gwent. Mae’r glaswelltir yn gynefin â 

blaenoriaeth, fel y diffinnir yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 

Lleol Cyngor Dinas Casnewydd. Nid y ffosydd draenio a’r dyfrffosydd yw’r 
unig beth o ddiddordeb. 

 

6.304 Darparodd yr Athro Morris sylwadau ar ei fethodoleg, fel y’i defnyddiwyd 

gan LlC yn yr ESR, fel rhan o’r dogfennau uchod. Mae’n briodol ar gyfer 

asesiad lefel uchel. Mae angen llunio barn ynghylch p’un a yw effeithiau 

posibl y cynllun trwy Wastadeddau Gwent yn golygu y byddai asesiad yn 
benodol i’r safle yn briodol ai peidio. Nid yw’r categorïau a ddefnyddiwyd 

yn alinio’n union â’r rhai a ddefnyddir yn gyffredin i gyfrif am 

wasanaethau ecosystem erbyn hyn. Mae’r ffordd y diffinnir gwasanaeth 
diwylliannol wedi esblygu dros y degawd diwethaf. Mae angen bod yn 

ofalus wrth ddefnyddio’r fethodoleg ar raddfa prosiect unigol. Lle ceir 

effeithiau lleol a all fod yn arwyddocaol, mae’n ddoeth llunio llif 
gwasanaeth manwl yn benodol i’r achos. 

 

Tystiolaeth a sylwadau pellach gan Mr James Byrne (ID 217) 
 

6.305 Mae Mr Byrne yn ymgynghorydd i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

ac fe weithiodd ar ddatblygu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru). 

 

6.306 Mae hefyd yn cyfeirio at bwysigrwydd gwasanaethau ecosystemau i 
lesiant ac yn dyfynnu’r gwerthoedd a bennir yn yr Asesiad Ecosystemau 

Cenedlaethol. Nid yw manteision y gwasanaethau hyn, a fyddai’n cael eu 

colli o ganlyniad i’r cynllun, wedi’u cynnwys yn y gymhareb cost a budd, 

yn groes i arweiniad economaidd Llyfr Gwyrdd Llywodraeth y DU. 
 

6.307 Ceir diffygion methodolegol difrifol yn yr ESR. Ni chynhaliwyd unrhyw 

astudiaethau empirig nac ymgynghoriad â rhanddeiliaid, yn groes i 
ganllawiau CIEEM a gyhoeddwyd ddwy flynedd yn ôl. Anwybyddwyd 

astudiaethau o’r amgyffrediad cyhoeddus o SoDdGAau a’r parodrwydd i 

dalu amdanynt. Roedd mwy o wrthwynebiad cyhoeddus na chefnogaeth 

i’r cynllun yn ystod y cyfnod ymgynghori yn 2014, er gwaethaf 
gwybodaeth gamarweiniol LlC ar y pryd. Cyfeirir at astudiaeth achos yn 

ymwneud â Pharc Camley Street (arwynebedd o 0.83ha), ger Gorsaf 

King’s Cross yng nghanol Llundain. Er gwaethaf y dystiolaeth hon ac 
adroddiadau yn y DU ar werth gwasanaethau diwylliannol, ni chynhaliwyd 
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unrhyw ddadansoddiad o werthoedd diwylliannol. 
 

6.308 Mae maint y cynllun a’r effeithiau ar SoDdGAau yn golygu y dylai 

astudiaeth leol o werthoedd yr ystod o effeithiau fod wedi’i chynnal, yn 
hytrach na dibynnu ar drosglwyddo buddiannau gwerthoedd a gymerwyd 
o astudiaethau eraill. Mae llawer o dystion GWT wedi amau 

effeithiolrwydd y mesurau lliniaru arfaethedig12. Ni fyddent yn gweithio a 
byddai oedi sylweddol. Bydd llawer o ddatblygiadau eraill yng 
Ngwastadeddau Gwent yn ystod hyd oes 100 mlynedd yr ESR. 

 

6.309 Mae’r ESR yn defnyddio, fel ei linell sylfaen, y ffaith bod y SoDdGAau 

mewn cyflwr anffafriol (gweler Maltby uchod). Mae hyn yn tybio y byddai 

ymdrechion CNC, GWT a RSPB i wella’r SoDdGAau yn methu. Mae 
prosiect Lefelau Byw wedi cael cyllid sylweddol gan y loteri i gydweithio â 

phobl, sefydliadau a ffermwyr lleol i’w hailgysylltu â’u tirwedd a chynyddu 

rheolaeth sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt. Cydnabuwyd manteision 

economaidd y prosiect hwn gan y Gweinidog wrth groesawu’r cyhoeddiad 
ynghylch y cyllid. 

 

6.310 Mae’r ffigurau ariannol a ddyfynnwyd ar sail astudiaeth gan Morris a 
Camino (2011) yn geidwadol iawn o gymharu â’r rhai ar gyfer Parc 

Camley Street. Mae’r defnydd o werthoedd ffiniol isel, oherwydd mai dim 

ond 3% o dir y SoDdGAau yr effeithir arno, yn amheus dros ben. Dylid 

fod wedi defnyddio cyfanswm arwynebedd y tir ar gyfer y 4 SoDdGA yr 
effeithir arnynt yn uniongyrchol. Byddai hyn yn rhoi ffigur credadwy ar 

gyfer yr anfanteision o rhwng £297m a £522m. Dywed y Llyfr Gwyrdd 

bod rhaid cynnwys yr anfanteision hyn mewn unrhyw asesiad ac na 
ddylid eu hanwybyddu gan nad oes modd cyfrifo eu cost yn hawdd. 

 

Ymateb LlC i’r Athro M altby a M r James Byrne  
 

6.311 Aethpwyd i’r afael â phryderon yn ymwneud â phriodoli gwerth ariannol i 

wasanaethau ecosystemau gan ddefnyddio ffigurau yn seiliedig ar 

astudiaethau sydd wedi defnyddio methodolegau, fel y parodrwydd i dalu. 
Yn ogystal, cynhaliwyd ac adroddwyd ar ddadansoddiad ansoddol helaeth 

o’r newidiadau i wasanaethau ecosystemau gwahanol niferus hefyd. Mae 

hyn yn galluogi’r sawl sy’n penderfynu i ystyried pob agwedd ar  y 
cynllun, gan gynnwys y goblygiadau tebygol o ran cydnerthedd 

ecosystem. 
 

6.312 Ni chynhaliwyd dadansoddiad yn benodol i’r safle gan mai’r nod oedd 

darparu tystiolaeth o effaith debygol y cynllun ar wasanaethau 
ecosystemau. Defnyddiwyd gwerthoedd ariannol Morris a Camino ar 

gyfer cynefinoedd gwlyptir yng Nghymru gan eu bod yn “darparu’r 

swyddogaeth trosglwyddo buddiannau mwyaf priodol ar gyfer yr achos yn 
 

 
 

 

12 Mae Mr Byrne yn cyfeirio’n benodol ar dystiolaeth yr Athro Maltby a’r Athro 
Lawton a Mr Pickup, a’i dystiolaeth ei hun yn ymwneud ag astudiaethau ar y pwnc 
hwn. 
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y DU13”. O ystyried y derbynnir defnyddio’r dull hwn yn gyffredinol mewn 
astudiaethau perthnasol, ystyriwyd mai’r dull hwn oedd yr un mwyaf 

priodol14. Mae’n darparu dull ar gyfer proses nad yw’n ofynnol yn 
gyfreithiol ac nad oes iddi fethodoleg benodedig. Yn ogystal, casglwyd y 
data amgylcheddol cyn cyhoeddi canllawiau CIEEM. Nid oes unrhyw 
sicrwydd y byddai wedi arwain at ganlyniad sylweddol wahanol ac yn sicr 
nid un a fyddai wedi cael effaith sylweddol ar y gymhareb cost a budd ar 
gyfer y cynllun. 

 

6.313 Dywed canllawiau CIEEM, y cyfeirir atynt, y gellir defnyddio Asesiad o’r 

Effaith Ecolegol, ond nid yw’r arweiniad yn nodi nac yn ei wneud yn 
ofynnol i ddefnyddio asesiad tebyg i lywio proses yr Asesiad o’r Effaith 

Amgylcheddol. Mae’r canllawiau’n cydnabod manteision natur i’r 

gymdeithas a llesiant dynol, ond nid ydynt yn argymell nac yn mynnu 
defnyddio dull gwasanaethau ecosystemau ar gyfer Asesiad o’r Effaith 

Ecolegol. 
 

6.314 Mae’r ESR yn debygol o fod wedi goramcangyfrif gwerth Gwastadeddau 

Gwent oherwydd iddo ddefnyddio’r ffigurau ar gyfer gwlyptiroedd 

arfordiol, er bod nodweddion Gwastadeddau Gwent yn debycach i gors 
fewndirol. Mae hwn yn ddull rhagofalus oherwydd bod y ffigurau ar gyfer 

gwlyptiroedd arfordirol yn uwch o lawer. Yn ogystal, seiliwyd y 

cyfrifiadau trosglwyddo buddiannau ar gyfanswm arwynebedd y tir a 
gollir o’r SoDdGAau, yn hytrach na’r ffosydd draenio a’r dyfrffosydd o 

werth ecolegol yn unig. Dyma pam nad oedd yn briodol rhannu’r 

SoDdGAau yn gynefinoedd ar wahân, gan na fyddai hyn yn adlewyrchu’r 

ffordd y mae Gwastadeddau Gwent yn gweithio fel ecosystem. 
 

6.315 Mae’n hanfodol y caiff mesurau lliniaru eu hystyried gan mai’r canlyniad 

sy’n cael ei asesu. Aethpwyd i’r afael â sylwadau GWT ar fesurau lliniaru 
yn flaenorol. Yn gryno, ni fyddai’n anodd ail-greu mwyafrif helaeth y 

cynefinoedd a fyddai’n cael eu colli oherwydd y cynllun hwn. Byddai oedi 

cyn i’r mesurau lliniaru aeddfedu a gweithredu, a chaniatawyd ar gyfer 

hynny yn yr ESR. 
 

6.316 Nid yw ffigurau Parc Camley Street yn gymhariaeth briodol gan fod yr 

enghraifft hon yn ymwneud â pharc bychan yng nghanol Llundain lle ceir 
dwysedd poblogaeth uchel iawn. Mae hyn yn arwain at brisiad uwch o 

lawer fesul hectar nag yng Ngwastadeddau Gwent eang yng 

Nghasnewydd. Mae dull Mr Byrne o bennu gwerth ariannol i effeithiau 
anuniongyrchol y cynllun, trwy luosi’r gwerth ffiniol â chyfanswm 

arwynebedd y pedwar SoDdGA, yn hollol amhriodol. Yn amlwg, yr elfen 

fwyaf arwyddocaol o bell ffordd yw’r golled uniongyrchol o gynefin. Nid 

yw’r ffigurau a ddyfynnwyd ganddo yn cymhwyso cyfradd ostyngedig, fel 
sy’n ofynnol yn ôl y Llyfr Gwyrdd.   Pe byddai’r gyfradd hon yn cael ei 

 
 

 

13 Morris a Camino 2011 
 

14 Yn wir, dyma’r dull a ddefnyddiwyd gan Mr Byrne yn ei amcangyfrif o werth y 
gwasanaethau ecosystem a ddarperir gan Wastadeddau Gwent 
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chymhwyso, byddai hyn yn lleihau ei ffigurau i rhwng £112m a £209m. 
 

6.317 Mae’r llinell sylfaen a ddefnyddir yn anfaterol i’r asesiad, sydd â’r diben o 
ystyried effeithiau hirdymor y cynllun ar y gwasanaethau ecosystem a 

ddarperir yn yr ardal (yn enwedig Gwastadeddau Gwent), ni waeth beth 

yw’r cyflwr sylfaenol. 
 

6.318 Byddai’r cynllun yn bodloni’r diffiniad o ddefnydd doeth o wlyptiroedd a 
gyflenwyd gan yr Athro Maltby. Mae’n cyflawni hyn drwy’r mesur lliniaru 

ymgorfforedig o leoli’r cynllun mor agos â phosibl at ymyl ogleddol y 

SoDdGAau; trwy sicrhau na fyddai effaith niweidiol ar ansawdd a llif dŵr, 

a thrwy gynllun lliniaru ac adfer uchelgeisiol a fyddai’n arwain at enillion 
net o gynefin gwerthfawr o ffosydd draenio, dyfrffosydd a chors bori yn y 

tair ardal liniaru helaeth o fewn y SoDdGAau. Er bod SoDdGAau 

Gwastadeddau Gwent yn amlwg yn ardal wlyptir, mae’r elfennau 
gwlyptirol pwysig (ffosydd draenio a dyfrffosydd) wedi’u gwasgaru 

ymhlith ardaloedd mawr o gynefin llai pwysig yn ecolegol, yn enwedig 

glaswelltir wedi’i wella a thir âr. 
 

6.319 Mae’r ESR yn amcangyfrif colledion o £6m a buddion o £7.7m dros 

gyfnod o 100 mlynedd. Gan y defnyddiwyd yr un gwerthoedd ariannol, 

mae’r newid net yn annibynnol arnynt. Cymerwyd gofal priodol wrth 
gynhyrchu’r ffigurau hyn, yn wahanol i GWT, nad yw wedi cynnal ei 

asesiad ei hun, ond sydd wedi beirniadu methodoleg LlC a heb roi unrhyw 

sail ar gyfer y ffigur a ddyfynnwyd ganddo. Mae’r ymarfer hwn mewn 
arfarnu ansoddol a meintiol yn dangos na fyddai’n cynllun yn drychineb 

amgylcheddol, fel yr honnir gan y gwrthwynebwyr. Mewn gwirionedd, 

byddai o fudd i wasanaethau ecosystem dros amser. 
 

6.320 Dylid ffafrio tystiolaeth LlC, oherwydd ni alwyd ar unrhyw dyst ar gyfer 

GWT i roi tystiolaeth na’i phrofi yn yr Ymchwiliad. Yn rhyfeddol, dywed yr 

Athro Maltby (heb glywed tystiolaeth lafar Mr Davies) ei fod yn dal at ei 
dystiolaeth. Ond mae’r dystiolaeth hon yn amodol a chaiff ei mynegi 

mewn termau y gallai’r defnydd o drosglwyddo buddiannau fod yn eithaf 

anniogel. Nid yw ef na’r Athro Morris yn ymateb i’r pwynt nad yw LlC 

wedi gallu dod o hyd i ESR sy’n gwneud unrhyw beth arall. 
 

6.321 Dywed yr Athro Morris, “Mae angen llunio barn ynghylch p’un a yw 
effeithiau posibl y cynllun trwy Wastadeddau Gwent yn golygu y byddai 

asesiad yn benodol i’r safle yn briodol ai peidio”. Mae tîm yr ESR wedi 

llunio’r farn honno, wedi ei phrofi yn yr Ymchwiliad ac wedi ei 

chyfiawnhau’n ddigonol. 
 

Gwrthwynebwyr Anstatudol a oedd yn bresennol yn yr 
Ymchwiliad 

 

Mr Robert Waller (0707) – Ymddiriedolaethau Natur 
 

6.322 Mae Mr Waller, sef aelod o Ymddiriedolaeth Natur Gwent, yn cyflwyno 

tystiolaeth ar ran yr Ymddiriedolaeth, ei hunan ac Ymddiriedolaethau 

eraill hefyd. Yn ei farn ef, nid oes angen traffordd newydd.  Gellid mynd 

i’r afael â’r problemau presennol ar yr M4 trwy welliannau i’r ffordd ar 
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raddfa fach, rhoi hwb sylweddol i drafnidiaeth gyhoeddus a chau rhai o 

gyffyrdd y draffordd sy’n hwyluso mynediad i gymudwyr ar hyn o bryd*. 
 

*Nodyn yr Arolygydd 
 

Dyma sail Cynnig Amgen 19, mewn gwirionedd. 

 

6.323 Mae arolygon traffig preifat a gynhaliwyd gan Mr a Mrs Waller yn dangos, 

yn ei farn ef, bod y draffordd rhwng C24 a Pharc Tredegar C28 yn 
gweithredu’n dda yn ystod oriau brig o ddydd Llun i ddydd Iau, gyda 

chyflymderau cyfartalog yn amrywio o 24mya i 66mya, gyda chyfartaledd 

cyffredinol o oddeutu 47mya. Mae hefyd o’r farn bod yr amrywiad 
cyffredinol o ran amser teithio o ddydd i ddydd o 7-16 munud yn 

dderbyniol ar gyfer traffordd drefol ac, o gymharu â’r cyfartaledd 

cenedlaethol, nad yw cyfraddau’r damweiniau ar yr M4 ger Casnewydd yn 

drafferthus. Mae Mr Waller yn derbyn bod llygredd yn broblem, ond 
mae’n credu y byddai’n broblem o hyd, hyd yn oed pe byddai’r traffig yn 

cael ei haneru. 
 

6.324 Cynigiwyd y cynllun ar sail rhagolygon traffig ansicr, a gallai’r twf 

wastatáu yn y dyfodol o bosibl. Felly, dylid gohirio unrhyw benderfyniad 

ar y cynllun costus. Nid yw gwelliannau lleihau traffig i drafnidiaeth 

gyhoeddus yn ne Cymru, gan gynnwys trydanu’r rheilffordd a’r Metro, 
wedi’u hystyried yn y rhagolygon. Nid yw cyfanswm cymharol y traffig 

lleol sy’n defnyddio’r M4 yn hysbys**. Ymddengys bod anghysondeb yn 

Ffigur 10.15 yr adroddiad Rhagolygon Traffig Diwygiedig o ran llifoedd i’r 
gorllewin i C29 yn hytrach na C28 (CD2.4.13). 

 
Nodyn yr Arolygydd 

 

** Ar drywydd y pwynt hwn, gofynnodd Mr Waller am allbynnau modelau traffig er mwyn 
nodi faint o draffig lleol sy’n defnyddio’r M4 bresennol o amgylch Casnewydd. Yn dilyn fy 
nghytundeb â’r cais hwnnw, aeth LlC i’r afael â’r mater trwy gyflwyno PIQ/086.  Wedi 
hynny, gofynnodd Mr Waller o ragor o wybodaeth o’r model traffig gan ddefnyddio 
diffiniad amgen o draffig lleol. Darparwyd y wybodaeth honno i’r Ymchwiliad gan LlC trwy 
gyflwyno PIQ/110. 

 

6.325 Mae’r achos economaidd o blaid y cynllun wedi’i orliwio ar sail y 

goramcangyfrif o’r traffig a’r manteision ehangach na fyddant yn 

digwydd. Mae’r cyfrifiadau’n defnyddio gwerth amser cenedlaethol sy’n 
rhy uchel ar gyfer de Cymru. Mae astudiaethau rhyngwladol ac yn y DU 

yn cefnogi’r farn na fyddai’r cynllun yn rhoi hwb economaidd mawr i’r 

rhanbarth, ond y byddai’n gwneud difrod difrifol i amgylchedd 

Gwastadeddau Gwent, sef tirwedd sydd wedi’i chreithio gan 
ddatblygiadau cynharach. Nid yw cost y difrod ecolegol wedi’i chyfrifo. 

Ar hyn o bryd, mae Casnewydd yn agor allan i gefn gwlad tawel, 

rhyfeddol ond, trwy ei gwasgu rhwng dwy draffordd â 6 lôn, byddai ei 
“hymdeimlad o ddinas” yn cael ei golli. 

 

6.326 Dylid hyrwyddo cynigion amgen wedi’u seilio ar drafnidiaeth gyhoeddus 

gyfoethedig, gwell a llai niweidiol. Ni ddylid cymeradwyo unrhyw ffordd 
nes y cyhoeddir manylion am y Metro, ond dylid cynyddu amlder trenau, 

adeiladu  cynllun  rheilffordd  ysgafn  â  gorsafoedd  newydd  a  chynllun 
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trafnidiaeth gyflym newydd i Gasnewydd wedi’i gysylltu â safleoedd 

cyflogaeth a chanol y ddinas, ynghyd â chyfleusterau cerdded a beicio 

priodol. Dylid cau cyffyrdd presennol yr M4 ac, i ddigolledu am hynny, 
gellid gwella ffyrdd yr awdurdod lleol. Mae traffyrdd (craff) modern yn 

Lloegr, heb unrhyw lain caled ond sydd â theledu cylch cyfyng, yn 

gweithio’n dda, a byddai mân welliannau o Fagwyr tua’r gorllewin, 
ynghyd â gwaharddiad ar symudiadau cymudo lleol, yn sicrhau bod yr M4 

yn gweithredu’n dderbyniol. 
 

6.327 Yn wahanol i yrru, nid yw teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn “amser 

segur”. Dylid ymgymryd â gwelliannau i ffyrdd lleol, gan gynnwys cau 

C27 yr M4 a gwella capasiti cylchfannau ffordd ddosbarthu’r de ar gyfer 

traffig lleol. Fodd bynnag, ni ddylai Llwybr Glas Ffordd Ddosbarthu’r De 
fod yn rhan o ateb yr M4, ond dylid ei gadw at ddibenion teithio o fewn y 

dref. 
 

6.328 Pe byddai’r mesurau trafnidiaeth gyhoeddus a phriffyrdd hyn yn methu 

ymdrin â’r problemau nawr ac yn y dyfodol, gellid adeiladu twneli 

ychwanegol ym Mrynglas. Byddai hynny’n anodd ac yn cynnwys 

dymchwel eiddo, ond deallir y byddai preswylwyr lleol yn fodlon i’w tai 
gael eu dymchwel a derbyn iawndal. 

 

Tystiolaeth bellach gan Mr Waller ar ôl cyhoeddi diddymu tollau Pontydd 

Hafren 
 

6.329 Gallai’r traffig cynyddol yn deillio o ddiddymu’r tollau’n gyfan gwbl fod 

wedi’i orbwysleisio o gymharu â’r sefyllfa bresennol, neu eu haneru, 

oherwydd: 
 

• mae  effaith diddymu’r  tollau  yn  debygol  o  godi o  newidiadau  i 
deithiau cymharol leol, yn enwedig teithiau i’r gwaith 

 

• mae tuedd ar hyn o bryd o bobl yn gweithio ym Mryste ond yn 

prynu tai yn ne-ddwyrain Cymru, ond byddai prisiau tai yn cyfartalu 

dros amser ac yn lleihau cymudo dros y pontydd, a 
 

• byddai’r gwahaniaethau diwylliannol sylweddol rhwng ardaloedd 
Bryste a Chasnewydd yn atal cysylltiadau cymdeithasol a 

diwylliannol rhwng yr ardaloedd. 
 

6.330 Ym Mrynglas, byddai cael gwared â’r tollau yn cynyddu llifoedd i’r ddau 

gyfeiriad yn ystod oriau brig y bore 2% yn unig, ond rhagwelir y byddant 
yn gostwng 2% gyda’r nos. Yn agosach at y pontydd, gallai’r llifoedd 

rhagolygol gynyddu ychydig yn fwy, ond nid yw hynny o fawr o 

ddiddordeb gan y byddai’r rhannau hynny’n llifo’n gymharol rwydd o hyd. 
Felly, dylid casglu na fyddai cael gwared â’r tollau yn arwain at unrhyw 

newidiadau sylweddol i dagfeydd ar yr M4 o amgylch Casnewydd yn 

ystod y cyfnodau brig allweddol, yn gyffredinol, oherwydd bod traffig yn 

ystod oriau allfrig yn llifo’n rhwydd. 
 

6.331 Cyfiawnhawyd y cynllun ar ragdybiaethau twf canolog, sydd bellach yn 

amheus o ystyried: 
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• y rhagolygon diweddaraf o incwm real statig ym Mhrydain ar ôl 
Brexit 

 

• y gostyngiad mewn gwerthiannau cerbydau disel 
 

• cyfraddau llog cynyddol 
 

• y  rhagamcanion  poblogaeth  diweddaraf  i  Gymru,  sy’n  dangos 

gostyngiad o 4.2% yn nifer y preswylwyr rhwng 16 a 64 oed 
 

• polisïau’r amgylchedd a allai annog dulliau teithio gwyrddach 
 

• y tebygolrwydd o fesurau gan y llywodraeth yn y dyfodol i reoli’r 
defnydd o gerbydau 

 

• y cyfrif annigonol o effeithiau mesurau i wella trafnidiaeth 

gyhoeddus, fel trydanu’r rheilffyrdd, y Metro a gwasanaethau tacsi 
hyblyg, a’r 

 

• cynnig diweddar ar gyfer gorsaf sector preifat Parcffordd Caerdydd 

yn Llaneirwg. 
 

6.332 Yn ddiweddar, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd gwerthu ceir 

a faniau disel a phetrol newydd yn dod i ben erbyn 2040 a chan mai dyna 

yw polisi’r llywodraeth erbyn hyn, mae’n orfodol i’r Ymchwiliad ystyried 
hynny’n llawn. Bydd gostyngiad graddol mewn gwerthu cerbydau 

newydd, a fydd yn cael eu disodli gan naill ai injans tanwydd amgen neu 

ddefnydd cynyddol o drafnidiaeth gyhoeddus, beicio a cherdded. Byddai’r 
polisi’n cynyddu cost gyrru ac felly’n lleihau llifoedd traffig. Mae hefyd yn 

cynyddu atyniad cymharol dulliau amgen. Dylid ailwampio’r rhagolygon 

traffig ar y sail honno. 
 

6.333 Dylid ystyried y canlyniadau diweddaraf yn arolwg teithio cenedlaethol 

2018 hefyd. Y canfyddiadau allweddol yw bod cyfanswm y teithiau fesul 

unigolyn bob blwyddyn wedi cynyddu o 1975 i 1990, ond wedi disgyn er 
1995. Cynyddodd cyfanswm y pellter a deithiwyd fesul unigolyn bob 

blwyddyn 52% rhwng 1975 a 2003, ac mae wedi lleihau 8% wedi hynny. 

Mae’r pellter sy’n cael ei deithio ar bob math o drafnidiaeth foduraidd 
hefyd wedi disgyn tuag 13% er 2003, a bu’r gostyngiad mwyaf nodedig 

er 2003 mewn defnyddio ceir. Mae defnyddio rheilffyrdd ar yr arwyneb 

wedi mwy na dyblu dros y cyfnod hwnnw. Mae Mr Waller yn credu bod 

hyn yn atgyfnerthu ei farn bod LlC wedi cymhwyso ei rhagolygon traffig 
yn anghywir, gan arwain at ragolygon sydd wedi’u gorliwio’n ddifrifol o’r 

cynnydd mewn traffig. Mae’n hollol realistig i ragweld llawer mwy o 

ddefnydd o drafnidiaeth gyhoeddus yn ardal Casnewydd, o ystyried bod 
teithio ar reilffyrdd ar yr arwyneb wedi dyblu yn Lloegr dros y  15 

mlynedd diwethaf. 
 

6.334 O ran yr arfarniad economaidd diwygiedig, ar ôl y penderfyniad i gael 
gwared â’r tollau ar Bontydd Hafren a’r gost ychwanegol yr eir iddi yn 

Nociau Casnewydd, nodir nad yw’r effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd 

a bywyd gwyllt wedi’u cynnwys fel cost, ond bod rhai effeithiau annilys a 
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damcaniaethol ar yr economi wedi’u cynnwys fel mantais. Nodir bod y 

manteision honedig yn dibynnu’n fawr ar olwg ar y byd sy’n gweld 

capasiti cynyddol ar y ffyrdd yn arwain at dwf economaidd cynyddol, a 
bod economi Cymru yn dioddef oherwydd diffyg capasiti ar y ffyrdd, sef 

safbwynt a chwalwyd gan yr Athro Calvin Jones. 
 

6.335 Mae’n ymddangos bod yr amcangyfrif o’r costau sy’n gysylltiedig â’r 

gwaith angenrheidiol yn Nociau Casnewydd wedi’i ffidlo er mwyn ceisio 
bychanu costau cynyddol y cynllun. Mae’r duedd i gostau cynlluniau 

cyfalaf mawr or-redeg, a’r gostyngiad amcangyfrifedig diweddar mewn 

risgiau yn datgelu’r ansicrwydd ynghylch amcangyfrif cyffredinol y 

cynllun. Ni ddylai’r risgiau gael eu dileu nes i’r ffordd gael ei hadeiladu a’i 
rhoi ar waith. Hyd yn oed pan fydd gwaith adeiladu wedi gorffen mae 

elfen o risg o hyd, a dylid cadw rhywfaint o adnoddau ariannol yn ôl i’w 

chwmpasu. Mae hynny’n arbennig o wir gan y byddai’r ffordd yn croesi 
tir corsiog gyda llawer o argloddiau a gwaith pontydd anodd ac arloesol 

trwy’r dociau. 
 

6.336 Nid yw’n amlwg sut cafwyd yr £17.5 miliwn o risg ostyngol. Nid yw’n glir 
ychwaith sut mae’r buddion o ohirio agor y cynllun o 2022 i 2024 wedi 

cynyddu (yn hytrach na gostwng) oherwydd y manteision blynyddol sy’n 

cael eu colli. Felly, mae’n hanfodol y cynhelir ystyriaeth annibynnol o’r 
dadansoddiad cost a budd gan bobl nad oes ganddynt fuddiant 

breintiedig yng nghanlyniad yr archwiliad. 
 

6.337 Mae nifer o economegwyr wrthi’n datblygu mesur o dwf cynaliadwy mewn 

cynnyrch domestig gros, a fyddai’n is na’r cynnyrch domestig gros 

diffiniedig presennol ac na fyddai’n cynnwys allanoldebau amgylcheddol, 
newidiadau yng ngwerth asedau, fel colli bioamrywiaeth a gwaith di-dâl. 

Ar y sail honno, byddai buddion y cynllun arfaethedig yn sylweddol llai. 
 

Ymateb LlC 
 

6.338 Mae effaith y cynllun ar yr amgylchedd wedi’i hamlinellu yn y DA a’i 

Atodiadau, sy’n cydnabod pwysigrwydd Gwastadeddau Gwent ac 

effeithiau arwyddocaol y cynllun ar yr ardal. 
 

6.339 Mae cofnodion damweiniau cyfredol yn dangos bod gan rai rhannau o’r 

M4 gyfradd damweiniau is na chyfartaledd WebTAG ar gyfer cysylltiadau 

a chyffyrdd gyda’i gilydd, tra bod y cyfraddau’n uwch o gyffyrdd 24 i 25 a 

26 i 27. 
 

6.340 Mae amseroedd teithio mesuredig Mr a Mrs Waller yn gyson â’r rhai a 

ragfynegwyd o’r model traffig, ond mae ymchwil yn dangos, pan fydd 
cyflymderau’n disgyn islaw 50 mya, mae amodau cychwyn ac aros yn 

digwydd, ac mae cyflymderau’n disgyn yn sydyn iawn wedi hynny. Mae 

hynny’n amlwg ar yr M4. Mae’r amodau hyn yn arwain at yrwyr yn 

dargyfeirio o’r draffordd i Gasnewydd, sydd ar safle 16 o’r 25 o 
ddinasoedd sy’n dioddef y tagfeydd mwyaf yn y DU. Mewn geiriau eraill, 

mae’r galw i deithio ar hyd yr M4 eisoes yn rhagori ar allu’r draffordd i 

fodloni’r galw hwnnw, sy’n achosi gyrwyr i ddargyfeirio i ffyrdd lleol.  Mae 
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angen ystyried y tagfeydd eang hyn a’r cyflymderau araf cyson, fel y 

dangosir yn nhabl 3.2 WG 1.2.1, wrth asesu gwerth y cynllun. 
 

6.341 Yn groes i amgyffrediad y gwrthwynebwyr bod twf traffig ar y draffordd 
yn lleihau, mae’n ffaith sefydledig bod traffig wedi cynyddu’n raddol ar yr 

M4 yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae rhagolygon 

diweddaraf yr Adran Drafnidiaeth yn nodi y bydd twf yn parhau. Ni 

dderbynnir bod yr Adroddiad Rhagolygon Traffig Diwygiedig yn anghywir, 
fel yr esbonnir yn fanwl yn PIQ/107. Ystyriwyd yr holl gynlluniau 

trafnidiaeth gyhoeddus sydd wedi’u rhaglennu ar hyn o bryd yn y model 

traffig, sy’n nodi angen clir am y cynllun o hyd (WG1.2.1). 
 

6.342 Mae traffyrdd craff yn Lloegr i gyd yn bodloni meini prawf llym o ran 
geometreg lorweddol a fertigol a gwelededd tuag ymlaen. Mae’r M4 yng 

Nghasnewydd yn methu’r nod o ran y safonau gwelededd, wedi’i 

chyfyngu’n ffisegol gan strwythurau ac nid oes ganddi leiniau caled 

parhaus, a fyddai’n ei gwneud yn anymarferol i’w datblygu’r draffordd 
graff. Nid yw Mr Waller wedi cynnig unrhyw welliannau penodol i ffyrdd 

awdurdodau lleol, y dywed y byddai eu hangen pe byddai’r cyffyrdd 

presennol ar yr M4 yn cael eu cau, nad wedi esbonio canlyniadau 
amgylcheddol gwneud hynny. 

 

6.343 Cynhaliwyd yr arfarniad economaidd o’r cynllun yn gwbl unol ag 

arweiniad cenedlaethol, ac mae’n gyson â chynlluniau trafnidiaeth 

arfaethedig eraill yng Nghymru a Lloegr. Adolygwyd yr arfarniad 

economaidd a’r asesiad o’r effeithiau economaidd ehangach yn fewnol 
gan yr Athro Helen Bowkett yn LlC. Yn unol ag arweiniad WebTAG a 

WelTAG, roedd yr arfarniad economaidd o’r cynllun wedi’i seilio ar 

werthoedd amser cyfartalog y DU, a adolygwyd ac a gadarnhawyd gan yr 
Adran Drafnidiaeth yn ddiweddar. Ni fyddai defnyddio incymau cymharol 

isel yng Nghymru i bennu gwerth amser yn adlewyrchu safbwynt yr 

Adran Drafnidiaeth yn llawn. Am y rheswm hwn a rhesymau eraill, mae’n 

briodol defnyddio arweiniad cenedlaethol yn unig**. 
 

6.344 Ni dderbynnir na fyddai’r cynllun yn darparu unrhyw fudd economaidd i 

ardaloedd ymylol o ganlyniad i symud gweithgarwch i ardaloedd mwy 
hygyrch ar yr arfordir, neu yn Lloegr. Byddai nifer o fanteision 

economaidd yn deillio o’r cynllun. Byddai’n lleihau costau teithio, yn 

cynyddu cynhyrchedd trwy effeithiau cydgrynhoi a, thrwy leihau realiti 

ymylol, yn gwella gweithrediad y farchnad lafur sy’n dylanwadu ar leoliad 
busnesau a phenderfyniadau buddsoddi. Oherwydd rôl a phwysigrwydd 

yr M4 fel y prif lwybr i mewn ac allan o dde Cymru, mae rheswm da i 

ddod i’r casgliad y daw’r cynllun â manteision eang. Byddai’r effeithiau 
economaidd mwyaf amlwg yn cael eu teimlo yng Nghasnewydd ac ar hyd 

coridor yr M4, ond ni fyddai ffiniau gweinyddol yn cyfyngu ar economeg. 

Mae tua 40% o’r swyddi sydd wedi’u lleoli yng Nghasnewydd wedi’u 
llenwi gan breswylwyr sy’n byw y tu allan i’r ddinas.  Mae hynny, ynghyd 

â natur gydgysylltiedig economi de Cymru, yn golygu y byddai’n 

anghywir awgrymu y byddai pobl mewn rhannau eraill o dde Cymru yn 

waeth eu byd o ganlyniad i’r M4 arfaethedig. 
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6.345 Derbynnir bod yr Adran Drafnidiaeth yn diweddaru ac yn ailstrwythuro ei 

harweiniad ar effeithiau economaidd ehangach, ond dywed yr arweiniad 

sy’n dod i’r amlwg y disgwylir gyda mwyafrif helaeth y prosiectau na fydd 
yr arweiniad newydd yn arwain at newid sylweddol i’r dulliau a ddefnyddir 

i arfarnu, oherwydd y mae’r arweiniad presennol yn cwmpasu’r prif 

effeithiau economaidd sy’n berthnasol i’r rhan fwyaf o fuddsoddiadau 
mewn trafnidiaeth. Derbynnir na fydd effeithiau cydgrynhoi yn digwydd 

o’r diwrnod cyntaf ac y byddai’n cymryd amser i wireddu’r manteision 

hyn. 
 

6.346 Byddai effaith y cynllun ar yr amgylchedd yn fater cymhleth ac arlliwiedig 

dros ben. Byddai ceisio adlewyrchu’r effeithiau hynny mewn unrhyw 

ddadansoddiad cost a budd yn annilys. Ni fyddai’n helpu penderfynwyr i 
bwyso a mesur costau a buddion y cynllun mewn ystyr gyffredinol. 

 

6.347 Byddai’r cynllun a’i adeiladu yn cael ei gyflawni a’i reoli’n unol â 
rhwymedigaethau a gofynion deddfwriaeth amgylcheddol, polisi ac 

awdurdodau a thrydydd partïon rheoleiddiol amgylcheddol.  Daethpwyd 

i’r casgliad na fyddai’r cynllun yn cael effaith niweidiol ar gyfanrwydd ACA 

Afon Wysg, ACA, AGA a safle Ramsar Aber Hafren nac ar ACA Safleoedd 
Ystlumod Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena, naill ai ar ei ben ei hun nac ar y 

cyd â phrosiectau neu gynlluniau eraill. Nid oes unrhyw anghytundeb â 

CNC ynghylch unrhyw un o’r materion hyn. Byddai’n cael effaith ddifrifol 
ar Wastadeddau Gwent, ond caiff yr effaith honno ei wrthbwyso gan y 

manteision cyffredinol a ddaw i Gymru. 
 

6.348 Mae tystiolaeth LlC wedi ystyried effaith y Metro, fel yr amlinellir yn yr 
Adroddiad Trosolwg Trafnidiaeth Gyhoeddus cyfredol. Byddai 

gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio yn gymharol 

ddibwys o ran cael gwared â thraffig oddi ar yr M4. Mae’r cynllun wedi 

rhoi ystyriaeth lawn i Ddeddf LlCD 2015 (WG2.4.19). 
 

6.349 Mae LlC hefyd wedi cymryd camau rhesymol i gynnal, gwarchod a gwella 

bioamrywiaeth, nid yn unig o fewn SoDdGAau Gwastadeddau Gwent, ond 
ar draws ôl troed y cynllun arfaethedig ac unrhyw ardaloedd y byddai’n 

effeithio arnynt. Y strategaeth lliniaru gyffredinol fu i wneud y gorau o 

gymeriant tir a’i leihau, ac osgoi asedau amgylcheddol allweddol lle 

bynnag y bu hynny’n ymarferol. Mae’r mesurau lliniaru sydd angen tir ar 
gyfer sgrinio gweledol, integreiddio i’r dirwedd a phlannu cyfnewid at 

ddibenion bioamrywiaeth yn bennaf. Mae’r cynigion hyn yn briodol ac yn 

gymesur. 
 

6.350 Rhoddwyd ystyriaeth drylwyr i’r cynnig am dwneli ychwanegol ym 
Mrynglas, cau cyffyrdd presennol, lledu’r draffordd a mân gynigion eraill, 

ac adroddwyd arnynt i’r Ymchwiliad fel cynigion amgen. 
 

6.351 Archwiliwyd yr effaith y byddai’r Metro yn ei chael ar gyfeintiau traffig ar 
yr M4 yn llawn, a dangoswyd y byddai uchafswm o 6% o ostyngiad i 

lifoedd yr M4 o ganlyniad i adeiladu’r Metro a chynlluniau i wella 

trafnidiaeth gyhoeddus, sydd ymhell o gael eu rhoi ar waith, tra mae 
problemau’n bodoli eisoes ar y draffordd ac yn cynyddu. 
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6.352 Byddai’r cynllun yn gymharol agos ar ffin ddeheuol Casnewydd, ond 

byddai’n cael effaith niweidiol anarwyddocaol ar ardaloedd preswyl 

presennol Dyffryn a’r rhai sydd wedi’u cynnig yn gyfagos at y gwaith dur 
yng Nglan Llyn. Byddai newidiadau i’r dirwedd a’r treflun a fyddai’n 

arwain at effeithiau negyddol a chadarnhaol, gan ddibynnu ar y lleoliad 

ac amgyffrediad y cynheilydd. 
 

Ymateb LlC i’r d yst iol aeth bellach 
 

6.353 Mae’r fethodoleg i asesu’r goblygiadau ar lifoedd traffig ar yr M4 ar ôl cael 

gwared â’r tollau ar Bontydd Hafren yn cydymffurfio’n llwyr â WebTAG, ac 
fe’i defnyddiwyd yn y DU ac Ewrop. Byddai cael gwared â’r tollau yn 

arwain at newidiadau mewn ymddygiad unigol trwy ostwng cost teithio 

yn gyffredinol. Yn ymarferol, byddai’r effaith lawn ar alw traffig yn 

cymryd nifer o flynyddoedd i ddod i’r amlwg. Yn yr achos hwn, byddai 
cael gwared â’r tollau yn arwain at ostyngiad mawr mewn costau teithio 

cyffredinol o gymharu â chynlluniau gwella priffyrdd, felly mae rheswm 

da i gredu y byddai’r traffig o gael gwared â’r tollau, i raddau mwy na’r 
arfer, yn dibynnu ar ymatebion ymddygiadol tymor hwy. 

 

6.354 Cymerwyd y rhagolygon traffig a ddefnyddiwyd o fodel cenedlaethol 

diwedd taith yr Adran Drafnidiaeth, sy’n llunio amcangyfrifon o deithiau 

unigolion ar gyfer pob dull ym mhob parth ym Mhrydain Fawr. Mae’r 

rhagolygon wedi’u seilio ar ystod o ffactorau, gan gynnwys cost gyrru, lle 
mae pobl yn byw, argaeledd dulliau eraill, eu gwaith, incwm a 

pherchenogaeth o geir. Maent hefyd yn dibynnu ar ddefnydd tir, 

argaeledd a chostau dulliau eraill a lefelau tagfeydd. Cymerir lefelau’r 
boblogaeth, cyflogaeth a thai yn y dyfodol o CDLlau awdurdodau lleol, ac 

maent yn darparu’r olwg ddiweddaraf ar y dylanwadau hynny sy’n 

cyfrannu at lefelau’r galw am deithio yn y dyfodol. Mae’n dilyn nad yw’r 
model trafnidiaeth wedi gorliwio effaith cael gwared â’r tollau a’i fod yn 

darparu asesiad cadarn. 
 

6.355 Nid yw’n wir y bydd gostwng y tollau o hanner i ddim yn arwain at 

enillion lleihaol. Mae dau reswm allweddol am hynny. Yn gyntaf, pan 

gaiff tollau eu diddymu, ni fydd gyrwyr yn profi oedi wrth y tollfeydd 
mwyach, na fyddai’n wir mewn sefyllfa â hanner toll, ac felly byddai’r M4 

yn fwy deniadol. Yn ail, yn gyffredinol, mae gan yrwyr anhoffter o dalu 

tollau o unrhyw faint, felly mae’r newid ymddangosiadol o ostwng y doll i 
hanner ei gwerth gwreiddiol yn llai na’r newid ymddangosiadol wrth 

symud o hanner tollau i’w diddymu’n gyfan gwbl. Eto, byddai hynny’n 

annog mwy o draffig i ddefnyddio’r M4. Ar sail y ffactorau hynny, mae 

allbynnau’r model yn gywir wrth ddangos y byddai gostwng y tollau o 
hanner i ddim toll yn sbarduno cynnydd uwch mewn llifoedd traffig ar 

draws Pontydd Hafren na’r newid cyfwerth mewn termau ariannol o doll 

lawn i hanner toll. 
 

6.356 Mae’r model yn adlewyrchu barn Mr Waller y byddai effaith diddymu’r 

tollau yn codi o newidiadau i deithiau cymharol leol. Cytunir hefyd bod 
effaith cael gwared â’r tollau yn lleihau wrth i chi deithio ymhellach o’r 

pontydd,  ac  mae  hynny  wedi’i  adlewyrchu  yn  y  diweddariadau  i 
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dystiolaeth y cynllun, a amlinellir yn WG 1.2.7. Ni all y model traffig 

ystyried gwahaniaethau diwylliannol, ond nid oes unrhyw dystiolaeth i 

ategu’r farn y byddai gwahaniaethau diwylliannol yn arwain at ostyngiad 
mewn symudiadau traffig ar draws Pontydd Hafren, a fu yn eu lle ers 

blynyddoedd lawer. Fodd bynnag, pe byddai rhwystr tebyg yn bodoli, 

byddai hynny’n cael ei adlewyrchu ym model y flwyddyn sylfaenol y 
cymhwysir twf y dyfodol ohono. Beth bynnag, gosod y doll fyddai’r prif 

rwystr i bobl sy’n dymuno teithio ar draws Aber Hafren, a byddai cael 

gwared â’r tollau yn gyfraniad cadarnhaol tuag at gynorthwyo cysylltiad 
cymdeithasol a diwylliannol. 

 

6.357 Cytunir bod y dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Ymchwiliad yn dangos y byddai 
newidiadau dibwys i’r traffig rhagamcanol ar nifer o gysylltiadau’r M4 o 

ganlyniad i gael gwared â’r tollau ac, mewn nifer o achosion, byddai 

cyfeintiau traffig yn lleihau ar yr M4 yn ystod oriau brig. Fodd bynnag, 
mae hynny’n gamarweiniol. Yn 2037, y prif reswm am y mân newid i’r 

llif, neu ostyngiad i’r llif ym Mrynglas, yw cyfyngiad hunanreoleiddiol 

oherwydd y byddai’r ffordd wedi cyrraedd dirlawnder sy’n cyfyngu ar 
drwygyrch.  I fyny’r ffordd o’r twneli, byddai traffig yn symud yn arafach 

a byddai rhai ciwiau’n ffurfio a fyddai, yn ei dro, yn arwain at effaith 

eilaidd a’r canlyniad y byddai rhywfaint o draffig yn dargyfeirio i lwybrau 

lleol amgen, gan greu tagfeydd pellach ar y rhwydwaith lleol. Mae hyn 
yn amlwg. Yn ystod y flwyddyn agoriadol, sef 2022, rhagamcenir effaith 

fwy nodedig o gael gwared â’r tollau, oherwydd nad yw twneli Brynglas, 

sydd wedi’u lliniaru, mor agos at fod yn ddirlawn. Felly, nid yw’n briodol 
dod i’r casgliad na fyddai cael gwared â’r tollau yn arwain at unrhyw 

newid sylweddol i dagfeydd ar yr M4, a bod y gwrthwyneb yn wir. Daw 

diddymu’r tollau â thagfeydd sylweddol pellach. Mae’n amlwg y bydd 
tagfeydd difrifol ar y rhan o’r draffordd rhwng C23 a C23a erbyn 2037, ac 

mae’r cynllun arfaethedig yn mynd i’r afael â’r rhan honno o’r draffordd a 

fyddai, fel arall yn fan cyfyng yn y dyfodol. 
 

6.358 O ran Brexit, mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol wedi cadarnhau bod yr 

effeithiau’n ansicr dros ben ac nad oes unrhyw ffordd ystyrlon i asesu’r 

effaith. Fodd bynnag, cymerwyd y rhagolygon ar gyfer twf traffig ar 
gyfer model yr M4 o Fodel Cenedlaethol Diwedd Taith 7.2 yr Adran 

Drafnidiaeth. Darperir effeithiau newidiadau mewn incwm a phrisiau 

tanwydd trwy fodel Rhagamcanion Perchenogaeth Ceir Cenedlaethol yr 

Adran. Mae’r model Diwedd Taith Cenedlaethol yn pennu bod cyfraddau 
teithiau o 2016 ymlaen yn gwastatáu wedi hynny. Mae’n dilyn nad yw’r 

rhagolygon yn sensitif iawn i incwm a chostau rhedeg ceir ac na fyddai 

gan y gostyngiad mewn rhagamcanion poblogaeth unrhyw arwyddocâd 
gwirioneddol ar y galw am deithio. 

 

6.359 Mae’r arfarniad economaidd yn ystyried y costau a’r buddion hynny y 

gellir eu meintioli yn unig, ond aseswyd meintioliad effeithiau 
amgylcheddol neu “wasanaethau ecosystem” ac adroddwyd arnynt i’r 

Ymchwiliad wrth ymateb i Ymddiriedolaeth Natur Gwent. Dangoswyd na 

fyddai gwerth y gwasanaethau ecosystem yn cael fawr o effaith ar y 
gymhareb cost a budd ar gyfer y cynllun. 
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6.360 O ran y feirniadaeth ynghylch lleihau risg a bias optimistiaeth yn 

amcangyfrif y cynllun, dylid nodi bod y symiau cyfunol a ddyrannwyd 

erbyn hyn o gymharu â’r sefyllfa ym Mawrth 2016 wedi cynyddu £4.5m. 
Nawr y daethpwyd i gytundeb ag ABP mewn perthynas â’r gwaith a nodir 

i liniaru effaith niweidiol y cynllun yn y dociau, mae’n hollol resymol y 

dylai LlC ddiweddaru ei hasesiad risg i adlewyrchu hynny. Mewn geiriau 
eraill, mae’r risg wedi lleihau’n naturiol. Mae hynny’n rhesymegol 

oherwydd bod y cynllun mewn cyfnod aeddfed o’i ddatblygu erbyn hyn, 

mae cytundebau clir wedi’u cadarnhau a’r mae’r broses wedi cyrraedd 
cam diweddarach yr Ymchwiliad Cyhoeddus. Mae hyn yn golygu bod y 

risg o gostau’n gor-redeg yn cael ei deall yn well ac mae lefel yr 

ansicrwydd wedi lleihau, fel sy’n arferol wrth asesu costau 

amcangyfrifedig cynllun yn raddol. 
 

6.361 Nid yw arsylwadau Mr Waller ynghylch effeithiolrwydd cynnyrch domestig 

gros i fesur llesiant economaidd yn newydd, ac nid ydynt yn darparu 
unrhyw safbwynt newydd ar y pwnc hwn. Fodd bynnag, rhaid tynnu sylw 

at y ffaith bod yr arfarniad economaidd o’r cynllun yn fesur o lesiant 

economaidd, yn hytrach na chynnyrch domestig gros, ac nid yw ei 

ddadleuon mewn perthynas â chynnyrch domestig gros yn berthnasol 
wrth asesu’r cynllun nac unrhyw brosiect priffyrdd arall. 

 
Nodyn yr Arolygydd 

 

*Yn dilyn cais llafar Mr Waller yn yr Ymchwiliad, lluniodd LlC PIQ/086, sy’n dangos 
canrannau’r traffig lleol a thraffig drwodd sy’n defnyddio amrywiol rannau o’r draffordd, a 
rhoddwyd gwybod i Mr Waller am y ddogfen hon. 

 
** Wedi hynny, cyflwynodd LlC PIQ/071 i’r Ymchwiliad, lle mae’n amlinellu  lefelau 
cyflogau cymharol ar draws Cymru a de-orllewin Lloegr o gymharu â’r cyflog cyfartalog 
cenedlaethol. 

 

Gweler paragraffau 6.322 a 6.231 
 

 
Cyfeillion y Ddaear (Cymru) - Tystiolaeth Mr Gerald Kells (O125) 

 

6.362 Mae’r ddadl o blaid y cynllun wedi’i seilio ar amcanion cynllunio 

trafnidiaeth diffygiol, heb eu profi a heb eu diwygio sy’n dod o 2007. 

Heblaw am ddwy awr y dydd, am oddeutu 150 o ddiwrnodau’r flwyddyn, 
mae’r draffordd bresennol yn ymdopi’n dda. Byddai pecyn o welliannau 

amgen i leihau traffig ar y draffordd bresennol yn dileu 22% o’r traffig 

presennol ac yn ei galluogi i ddarparu ar gyfer y traffig gweddilliol hyd at 

2037. Dylai’r rhain gynnwys: 
 

• cyfres o welliannau i drafnidiaeth gyhoeddus, gan leihau traffig 
3% 

 

• marchnata penodol, ar deithio llesol a thrafnidiaeth gynaliadwy, 

gan leihau traffig 11% 
 

• trydaneiddio’r brif linell reilffordd a Metro De Cymru, gan leihau 
traffig 3%, a 
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• chau C26 yn rhannol tuag at ac oddi wrth Dwneli Brynglas, gan 
leihau traffig yn y twnnel 5%. 

 

6.363 Mae ymagwedd LlC, sydd wedi’i seilio ar “ragfynegi a darparu”, wedi cael 
ei difrïo ers tro fel modd dilys o gynllunio trafnidiaeth. Nid yw’r 

ymagwedd wedi ystyried dewisiadau amgen rhesymol yn lle adeiladu 

traffordd newydd, gan gynnwys y Llwybr Glas, mewn cyfuniad â’r 

mesurau a amlinellir uchod. Mae’r ymgynghoriad ar y cynllun wedi bod yn 
annigonol. 

 

6.364 Mae’r adroddiad a gomisiynwyd gan yr Ymgyrch i Ddiogelu Lloegr Wledig 
ar: Effaith Prosiectau Ffyrdd yn Lloegr yn amlygu effeithiau adeiladu 

ffyrdd mawr, a dylid rhoi ystyriaeth iddo (ID/044). 
 

6.365 Mae’r rhagolwg traffig afrealistig yn tanseilio sail resymegol LlC ar gyfer 
datblygu seilwaith. Nid yw’r budd arfaethedig, sef arbed 4 i 9 munud i 

6,000 o gerbydau y dydd, yn gymesur â’r gwariant arfaethedig na’r 

dinistr amgylcheddol tebygol. Mae astudiaethau wedi dangos mai dynion 
cyfoethog a fyddai’n elwa o’r cynllun yn bennaf, tra byddai’n arwain at 

ganlyniadau gwaeth i’r rhai sy’n byw mewn tlodi. Mae cyflwyno mesurau 

rheoli cyflymder eisoes wedi datrys y broblem damweiniau ar yr M4. 
 

6.366 Nid yw’r Adroddiad Datblygu Cynaliadwy yn addas i’r diben. Mae dod i’r 

casgliad bod y cynllun arfaethedig yn gynaliadwy, a hynny’n bennaf ar 

sail y budd economaidd a ddeuai ohono, yn groes i ystyr ac ysbryd 
cynaliadwyedd. Byddai’r cynllun yn annog mwy o draffig i ddefnyddio’r 

rhwydwaith. 
 

6.367 Nid yw’r arfarniad economaidd o’r cynllun yn addas i’r diben a dylai 

costau cynnal a chadw parhaus fod wedi cael eu cynnwys ynddo. 
 

6.368 Mae ymagwedd LlC at briodoli sensitifrwydd sŵn “canolig” i 

dderbynyddion preswyl yn unigryw ac yn ddi-sail, ac yn groes i bolisïau’r 
Arolygiaeth Gynllunio, yr Asiantaeth Briffyrdd a Thrafnidiaeth yr Alban, 

sy’n priodoli sensitifrwydd “uchel” i sŵn fel mater o drefn i dderbynyddion 

preswyl. 
 

6.369 Mae’r dadansoddiad o lygredd posibl yn ddiffygiol. Byddai’r cynllun yn 

creu problem lygredd, heb ddatrys unrhyw un, oherwydd yn ôl y senario 

“gwneud y lleiaf posibl” bydd llygredd aer o fewn terfynau cyfreithiol ym 

mhob derbynnydd dynol erbyn blwyddyn agor ddiffiniedig y cynllun. Mae 
llygredd yn broblem barhaus yng Nghasnewydd ond nid yw’n gysylltiedig 

â’r M4 bresennol i raddau helaeth. Byddai’r cynllun yn gwaethygu’r 

posibilrwydd o lifogydd ac felly llygredd yn ACA Afon Ebwy, sef afon sydd 
eisoes yn methu meini prawf ansawdd dŵr. Byddai’r cynllun yn cael 

effaith niweidiol ar fywyd gwyllt, er enghraifft dyfrgwn y gwyddys eu bod 

yn bresennol yn yr ardal. 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Yn dilyn ei ymddangosiad yn yr Ymchwiliad, gofynnodd Mr Kells, ar 3 Gorffennaf 2017, i 
unrhyw asesiad o werth y cynllun ystyried adroddiad 2017 Tŷ’r Cyffredin ar y newid yn yr 
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hinsawdd – “Bodloni Cyllidebau Carbon: Cau’r bwlch polisi” ac y dylid rhoi gwybod i’r 
Arolygwyr am yr Adroddiad hwnnw. Yn unol â’m cyfarwyddyd i, cynhwyswyd yr Adroddiad 
fel un o ddogfennau’r Ymchwiliad (ID/100). 

 
Yn dilyn y penderfyniad i ddileu’r tollau ar Groesfannau Hafren a’r cynnydd sylweddol yng 
nghostau’r cynllun a achoswyd gan gynigion hwyr LlC i wneud gwaith helaeth yn Nociau 
Casnewydd, ceisiodd Mr Kells, ar ran Cyfeillion y Ddaear Cymru ac fel gwrthwynebydd 
strategol, ganiatâd i gyflwyno tystiolaeth newydd i’r Ymchwiliad mewn ymateb i’r 
datblygiadau newydd hynny. Gwnaeth hynny ac ailymddangosodd yn yr Ymchwiliad. 
Crynhoir ei ddatganiad ychwanegol isod (ID 200). 

 

Tystiolaeth ychwanegol gan Mr Kells 
 

6.370 Yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â dileu tollau a’r dystiolaeth ychwanegol a 

gyflwynwyd gan LlC, gwnaeth Mr Kells dri phwynt: 
 

• effaith mwy o draffig ar y rhwydwaith 
 

• y tybiaethau canlyniadol ynglŷn â budd economaidd, a’r 
 

• effaith ar y newid yn yr hinsawdd. 
 

6.371 Yn yr Ymchwiliad, derbyniodd Mr Kells fod dileu’r tollau’n debygol o 

gynyddu traffig cyffredinol ar y rhwydwaith, ond rhaid ystyried hyn yng 

nghyd-destun twf traffig ar y rhwydwaith cyfan a’r disgwyliad o fwy o 
draffig a fyddai’n cael ei annog gan y penderfyniad hwn, er enghraifft 

trwy gynyddu perygl tagfeydd ar yr A48M a ffyrdd eraill. Gallai dileu’r 

tollau hefyd annog teithwyr o Fryste i ddefnyddio’r safle parcio a theithio 
yn Llanwern ac ardaloedd eraill yr ochr arall i Afon Hafren. Gallai hynny 

annog teithiau hirach a golygu nad oes lleoedd ar gael ar gyfer defnydd 

mwy lleol. Byddai dileu’r tollau, dros amser, yn gwaethygu’r problemau 

rhwydwaith o ganlyniad i’r cynllun ac felly’n tanseilio unrhyw fuddion 
tymor hwy. 

 

6.372 Byddai gohirio’r cynllun am ddwy flynedd yn cynyddu traffig 1.7%*. Er 
bod hynny’n ymddangos yn rhesymol, gallai gorliwio twf traffig yn 

anfwriadol mewn blynyddoedd diweddarach, ac felly budd economaidd. 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Yn yr Ymchwiliad, derbyniodd Mr Kells y dylai hyn fod yn 3.4%. 

 

6.373 Mae pryder arall yn  deillio o’r Adroddiad Buddion Economaidd wedi’i 

ddiweddaru, ID 173, ar y seiliau canlynol: 
 

• gorliwio buddion traffig, fel y manylir uchod, a’r 
 

• berthynas â’r buddion ehangach a amlinellir yn yr Adroddiad 

Economaidd Ehangach wedi’i ddiweddaru. Mae’r adroddiad yn 
datgan: bydd y cynllun yn cael effaith gadarnhaol i raddau helaeth 

ar economi de Cymru, a atgyfnerthir ymhellach gan benderfyniad y 
Llywodraeth i ddileu tollau Croesfannau Hafren. 

 

6.374 Ni all Cyfeillion y Ddaear weld unrhyw dystiolaeth benodol i gyfiawnhau’r 
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datganiad hwn, ond mae rhesymau i’w herio oherwydd: 
 

• byddai’n cyfuno effaith dileu’r tollau â’r cynllun arfaethedig 
 

• byddai’n tybio na fyddai unrhyw fuddion ehangach o ganlyniad i 
ddileu’r tollau’n llwyr yn cael eu gwrthbwyso yn rhywle arall 

 

• byddai’n  tybio  y  byddai  buddion  y  tollau’n  mynd  i  Gymru  yn 

hytrach na Lloegr 
 

• ni fyddai’n ystyried effaith y traffig a fyddai’n cael ei ysgogi ar 
atynioldeb de Cymru, ac 

 

• ni fyddai’n ystyried p’un a allai buddsoddiad amgen, er enghraifft 

mewn trafnidiaeth gyhoeddus, hyrwyddo’r ardal yn fwy effeithiol. 
 

Ymateb LlC 
 

6.375 Mae’r cynllun yn rhan hanfodol o weledigaeth LlC a pholisïau cysylltiedig 

ar gyfer system drafnidiaeth integredig effeithlon yng Nghymru. Mae’r 
Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol yn cydnabod: “bu pryderon ers tro 

ynglŷn â’r rhan o’r draffordd o amgylch Casnewydd, sydd ymhell islaw 

safonau dylunio modern. Mae’r rhain yn canolbwyntio ar gapasiti oriau 
brig, diogelwch a chydnerthedd y rhwydwaith lleol”. 

 

6.376 Ers y 1990au cynnar, bu ymgysylltu helaeth i ystyried problemau, 
amcanion a datrysiadau posibl mewn perthynas â’r M4 annigonol o 

amgylch Casnewydd. Mae ystod eang o opsiynau wedi cael eu hystyried 

gan amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys ystyried pecyn o 
opsiynau nad ydynt yn ymwneud ag adeiladu ffyrdd. Mae cynigion ar 

gyfer gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus a Metro De Cymru arfaethedig 

wedi cael eu hystyried a byddent yn gwbl gydnaws â’r cynllun, gan felly 
ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth effeithlon ac integredig ar gyfer Cymru. 

Mae cyffyrdd arfaethedig Glan Llyn a Magwyr wedi cael eu dylunio i 

gynnwys cysylltiadau ag ardaloedd parcio a theithio trafnidiaeth 

gyhoeddus, gan felly annog newid moddol, a byddai rhan newydd o lwybr 
beiciau yn cael ei chwblhau o Fagwyr i ganol Casnewydd. Mae’r cynllun 

wedi cael ei ddatblygu ar y cyd â chynlluniau eraill ar gyfer trydaneiddio 

rheilffyrdd ac yn cynnwys mesurau i hyrwyddo beicio a cherdded 
(ID/122). 

 

6.377 Mae tagfeydd ar yr M4 yn effeithio ar y ffyrdd lleol yng Nghasnewydd ar 
hyn o bryd, gan achosi oedi a’i gwneud hi’n anodd i bobl sy’n dibynnu ar 

drafnidiaeth gyhoeddus. Byddai’r cynllun yn galluogi gweithwyr i 

gyrraedd y gwaith mewn car ac ar drafnidiaeth gyhoeddus, a byddai’n ei 
gwneud hi’n haws i bawb deithio o fewn a’r tu allan i ddinas Casnewydd 

ar y ffyrdd, p’un a ydynt yn defnyddio trafnidiaeth breifat neu gyhoeddus. 

Byddai lleihau tagfeydd ar yr M4 yn darparu gwell cyfleoedd i bobl gael 
mynediad at gyflogaeth, addysg, hyfforddiant a chyfleoedd cymdeithasol 

ac eraill. 
 

6.378 Awgrymodd Cyfeillion y Ddaear y gallai cau ffyrdd ymuno/ymadael tua’r 
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dwyrain C26 leihau traffig ar yr M4 5%, ond nid ydynt yn sylweddoli y 

byddai hynny’n golygu y byddai traffig yn dargyfeirio i gyffyrdd eraill 

sydd ar gael ar hyd llwybrau llai cyfleus. Byddai mesur o’r fath yn 
wrthgynhyrchiol. Mae’r honiad nad yw’r posibilrwydd o gael gwared ar 

G26 wedi cael ei ystyried yn anghywir. Ystyriwyd cynnig o’r fath yn rhan 

o astudiaeth Ymagwedd Dewisiadau Amgen (Mesur 5 yr adroddiad 
hwnnw - ID/046). 

 

6.379 Byddai’r cynllun o fudd i’r economi ac yn helpu i ddenu buddsoddiad i 

Gymru, gan felly hybu cynhwysiant cymdeithasol. Mae gan oddeutu 79% 

o bobl yn ne Cymru fynediad i gar, a’r M4 yw’r ffordd a ddefnyddir fwyaf 

yng Nghymru. Mae ardal eang iawn o dde a de-orllewin Cymru  yn 
dibynnu ar y draffordd ac felly byddai buddion y cynllun yn ymestyn dros 

ardal ehangach ac o fudd i ystod eang o bobl. Wrth gyfrannu at ffyniant 

economaidd Casnewydd a De Cymru yn ei gyfanrwydd, ni fyddai buddion 
gwell perfformiad economaidd yn gyfyngedig i’r rhai a fyddai’n elwa’n 

uniongyrchol o gostau trafnidiaeth is. 
 

6.380 Cydnabyddir y byddai’r cynllun yn cael effaith niweidiol ar ecoleg, ond 
byddai o fudd i amrywiaeth o faterion economaidd, cymdeithasol ac 

amgylcheddol. 
 

6.381 Mae cyllid ar gyfer y cynllun wedi cael ei amlygu’n benodol ac mae 

darpariaeth wedi’i neilltuo o fewn cynlluniau cyfalaf cyhoeddedig LlC ar 
gyfer y pedair blynedd nesaf. Ni wneir dyraniadau y tu hwnt i’r cyfnod 

hwnnw, ond mae rhagolygon addas ar waith i allu rhoi sicrwydd  y 

byddai’r gofynion cyllid llawn sy’n gysylltiedig â’r prosiect ar gael o fewn 

amserlen resymol. 
 

6.382 Nid yw’r rhagolygon traffig a ddefnyddiwyd i gyfiawnhau’r cynllun wedi 

cael eu goramcangyfrif, er bod ansicrwydd yn gysylltiedig â phob math o 
ragfynegi. Defnyddiwyd methodoleg a pharamedrau cenedlaethol ac 

ystyriwyd trosglwyddo o ffyrdd i reilffyrdd yn dilyn trydaneiddio prif linell 

de Cymru, ynghyd â rhywfaint o drosglwyddo i Fetro De Cymru dilynol. 

Mae’r dadansoddiad yn dangos y byddai effaith gyfunol gwelliannau i 
drafnidiaeth gyhoeddus yn lleihau traffig ar yr M4 gan uchafswm o 6% yn 

ystod oriau brig y nos. Ni fyddai hynny’n datrys problemau ar y 

draffordd, y mae’r traffig arni’n cynyddu ar hyn o bryd ar gyfradd sy’n 
gyson â thwf traffyrdd cenedlaethol ac yn fwy na 2% y flwyddyn. 

 

6.383 Defnyddiwyd senario twf canolog y model diwedd trip cenedlaethol 

diweddaraf fel sail i gyfiawnhau’r cynllun. Mae wedi’i seilio ar y data 
cyfraddau trip diweddaraf a gasglwyd yn yr adolygiad cyfraddau trip ac 

yn tybio tuedd ostyngol mewn cyfraddau trip rhwng ei flwyddyn sylfaen o 

2011 a 2016, ac yna cyfraddau trip cyson wedi hynny. 
 

6.384 Derbynnir y byddai’r cynllun yn ysgogi mwy o draffig i ddefnyddio’r 

rhwydwaith, ond byddai hynny’n gyfyngedig iawn ac yn llai nag a fyddai’n 
cael ei ysgogi o ganlyniad i ddileu tollau Croesfannau Hafren. Rhoddir 

manylion traffig a ysgogir yn yr adroddiad ar draffig a ysgogir ID/043, 

sy’n dangos y byddai tua 3-4% yn fwy o draffig o ganlyniad i’r cynllun. 



Adroddiad: APP/16/516215 

215 

 

 

 
 
 

Mae hynny’n rhoi cyd-destun i berthnasedd casgliadau amheus adroddiad 

Ymgyrch Diogelu Lloegr Wledig (CPRE), nad yw’n berthnasol i’r cynllun. 

Mae’r model traffig yn dangos y byddai traffig yn cael ei ddargyfeirio o 
lwybrau llai addas sy’n creu mwy o lygredd i draffordd fodern ac 

effeithlon a fyddai’n dileu ciwiau llygrol o’r M4 ac y byddai ei hadeiladu’n 

lleihau faint o garbon sy’n cael ei losgi yn ystod blynyddoedd y dyfodol 
(ID/043). 

 

6.385 Yn dilyn cyflwyno terfynau cyflymder amrywiol, derbynnir bod cyfradd 

gwrthdrawiadau cyswllt a chyffordd is na’r cyfartaledd ar rai rhannau o’r 

M4 i’r gogledd o Gasnewydd. Mae’r rhannau sy’n parhau i fod yn uwch 

na’r gyfradd gwrthdrawiadau cyswllt a chyffordd gyfartalog rhwng 
cyffyrdd 24 a 25, a 26 a 27. Fodd bynnag, o ystyried annigonolrwydd 

ffisegol aliniad presennol y draffordd, ei graddiannau a’i thrawstoriadau 

ac agosrwydd ei chyffyrdd, mae’n debygol y byddai cyfraddau 
damweiniau’n cynyddu yn y dyfodol. Mae digwyddiadau nad ydynt yn 

cynnwys anaf personol ar y draffordd, nad ydynt wedi’u cynnwys yn yr 

ystadegau, yn digwydd yn aml ar yr M4 i’r gogledd o Gasnewydd. 
 

6.386 Mae buddsoddiad cyfalaf y cynllun yn cynrychioli gwerth da am arian ar 

gyfer buddsoddiad cyhoeddus, a byddai’r cynllun yn cael effaith 
gadarnhaol sylweddol ar economi de Cymru yn sgil buddion ehangach. 

Nid yw buddsoddi yn y cynllun yn atal buddsoddi mewn prosiectau 

trafnidiaeth eraill neu fuddsoddi mewn meysydd polisi eraill a allai gael 
effaith economaidd gadarnhaol. Mae’r cynllun wedi cael ei asesu gan 

ddefnyddio’r cyfraddau disgownt safonol a bennir gan Drysorlys EM, 

cyfraddau a gymhwysir i arfarnu prosiectau ar draws pob maes polisi 
cyhoeddus yn y DU. Mae costau cynnal a chadw wedi’u cynnwys yn yr 

arfarniad economaidd. Byddai’r ffordd newydd yn golygu y byddai 

cerbydau nwyddau trwm yn newid o ddefnyddio’r ffordd bresennol i’r un 

newydd, gan olygu y byddai angen gwneud gwaith cynnal a chadw yn llai 
aml nag ar yr M4 bresennol, yn ôl pob tebyg. Ni ystyriwyd buddion bach 

o’r fath yn yr arfarniad economaidd. 
 

6.387 Er y deallir cyfeiriad y gwrthwynebydd at ysbryd cynaliadwyedd, mae’n 

bwysig bod y cynllun yn cael ei asesu yng ngoleuni’r dyletswyddau a’r 

diffiniadau statudol a gynhwysir yn Neddf 2015. Mae Adran 2 y Ddeddf 

honno’n diffinio datblygu cynaliadwy fel “y broses o wella llesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy 

gymryd camau, yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy, i geisio 

cyflawni’r nodau llesiant”. Mae Adran 3 y Ddeddf yn diffinio: 
 

”gwneud rhywbeth yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy fel 

gweithredu mewn ffordd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn 

cael eu bodloni heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i fodloni eu 
hanghenion nhw”. 

 

6.388 Mae’r diffiniad hwn yn cydnabod bod rhaid i ddatblygiad ddigwydd yn y 

presennol i fodloni anghenion cymdeithas heddiw, ond na ddylai ffurf y 

datblygiad hwnnw atal dewisiadau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae’r 
Ddeddf hefyd yn amlinellu pum ffordd o weithio y mae’n rhaid i gorff 
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cyhoeddus  eu  hystyried  er  mwyn  gweithredu  yn  unol  â’r  egwyddor 

datblygu cynaliadwy. Mae LlC wedi cyflawni’r gofyniad hwnnw trwy: 
 

• feddwl yn y tymor hir, 
 

• defnyddio ymagwedd integredig, 
 

• cynnwys amrywiaeth o’r boblogaeth, 
 

• gweithio mewn ffordd gydweithrediadol, a 
 

• deall ac atal. 
 

6.389 Mae’r prawf i bennu p’un a yw datblygiad yn gynaliadwy yn gofyn dau 

gwestiwn. Yn gyntaf: 
 

• a gymerwyd camau yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy, ac, 

yn ail, 
 

• a yw’r camau hynny’n cyfrannu at gyflawni’r nodau llesiant? 
 

Mae’r  cynllun  yn  bodloni’r  ddau  gwestiwn  yn  gadarnhaol  ac  yn  ateb 

beirniadaeth Cyfeillion y Ddaear ynglŷn â chynaliadwyedd. 
 

6.390 Mae defnyddio’r model traffig mwyaf cyfredol a dadansoddiad VISSIM 

wedi’i ddiweddaru yn dangos y byddai’r cynllun yn lleihau allyriadau 
carbon deuocsid oddeutu 3% o gymharu â gwneud dim byd. At hynny, 

byddai gwelliant cyffredinol o ran carbon ar y rhwydwaith ehangach 

oherwydd byddai’r cynllun yn denu traffig oddi wrth ffyrdd llai addas, sy’n 

awgrymu bod y gwelliant cyffredinol o ran cynhyrchu carbon yn well nag 
a ragfynegir gan y modelau. 

 

6.391 Derbynnir y byddai safleoedd lle y gallai’r draffordd weithredol aflonyddu 
ar fywyd gwyllt, ond byddai arwyddocâd niweidiol bach i hynny. Mae 

astudiaethau diweddar wedi dangos bod dyfrgwn yn aml yn parhau i 

ddefnyddio safleoedd gorffwys a chyrsiau dŵr sy’n lleol i waith ac ar hyd 

cyfnod gwaith, hyd yn oed pan fo’r gwaith hwnnw’n cynnwys cloddio ar 
raddfa fawr dros gyfnod hir. Ar ei gwaethaf, dangoswyd y byddai 

effeithiau’r aflonyddu’n lleiafsymiol. Nid oes unrhyw dystiolaeth i ddangos 

bod dyfrgwn yn osgoi ardaloedd gweithgarwch dynol tra byddant yn 
chwilota am fwyd neu’n gorffwys. 

 

6.392 O ran sŵn traffig ffyrdd, cadarnheir ei bod yn gywir ystyried bod 

derbynyddion preswyl o sensitifrwydd canolig. Mae’r ffigurau sydd wedi’u 
cynnwys yn nhystiolaeth Cyfeillion y Ddaear yn anghywir. Byddai 

cynnydd sylweddol o ran sŵn mewn 2,015 o eiddo heb fesurau lliniaru ac 

mewn 1,265 o eiddo gyda mesurau lliniaru, sydd felly’n profi 
effeithiolrwydd y rhwystrau sŵn. Yn gyffredinol, byddai’r cynllun yn 

fuddiol iawn o ran lleihau sŵn mewn eiddo preswyl. 
 

6.393 Byddai’r cynllun yn gwella ansawdd aer ger yr M4 bresennol ac yng 

nghanol Casnewydd, heb ystyried datblygiadau technolegol. Felly, 
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byddai’r cynllun yn cydymffurfio’n llawn â pholisi’r DU a LlC ar gyfer 

ansawdd aer fel y’i hamlinellir yn: Gwella ansawdd aer yn y DU: mynd i’r 

afael â nitrogen deuocsid yn ein trefi a’n dinasoedd (ID/045). 
 

6.394 Mae’r dadansoddiad o lifogydd wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r cynnydd yn 

lefel y môr a ragfynegir yn ystod y 100 mlynedd nesaf. 
 

6.395 Mae honiad Cyfeillion y Ddaear bod yr ansawdd dŵr sylfaenol yn Afon 
Ebwy eisoes yn dioddef o ganlyniad i lygredd dŵr cysylltiedig â ffyrdd ac 

yn methu meini prawf ansawdd dŵr yn anghywir. Mae asesiad o’r 

effeithiau posibl ar ansawdd dŵr yn gysylltiedig â gollyngiadau yn pasio’r 
profion ar gyfer llygrwyr toddedig a llygrwyr sy’n sownd wrth waddodion, 

hyd yn oed heb ystyried effaith fuddiol fawr gwanhau trwy orlif llanw. 

Byddai’r llwythi llygredd yn ansylweddol. Felly, ni fyddai angen monitro 

parhaus, ond mae protocol drafft ar gyfer monitro ansawdd dŵr cemegol 
a biolegol yn fisol mewn mannau penodol am gyfnod o bum mlynedd o 

leiaf yn cael ei adolygu gan CNC ar hyn o bryd. Byddai LlC yn rhoi 

ystyriaeth i hynny mewn perthynas ag unrhyw arferion yn y dyfodol. 
 

 
 

Ymateb LlC i’r d yst iolaeth ychwanegol  
 

6.396 Byddai dileu’r tollau o Groesfannau Hafren yn cynyddu’r galw dwyffordd 

am deithio o gymharu â’r senario hanner tollau a aseswyd yn gynharach, 

gan felly gynyddu’r llif traffig dwyffordd ar bob rhan o draffordd yr M4 yn 
ystod y blynyddoedd agoriadol a dylunio yn y senarios gwneud y lleiaf 

posibl a gwneud rhywbeth. Byddai’r cynnydd mwyaf yn digwydd ym 

mhen dwyreiniol yr M4, gan leihau tuag at y pen gorllewinol, i’r graddau 

na fydd llawer o newid i’r gorllewin o G27. Ar rannau o’r M4 i’r gorllewin o 
G26 a hyd at G30 yn y sefyllfa gwneud y lleiaf posibl, mae’r llifoedd tua’r 

gorllewin yn lleihau mewn gwirionedd oherwydd bod teithiau’n cael eu 

hailddosbarthu trwy newid o Gasnewydd neu’r cymoedd tuag at y 
dwyrain ar draws Afon Hafren. Mewn geiriau eraill, yn dilyn  dileu’r 

tollau’n gyfan gwbl, byddai rhai rhannau o’r rhwydwaith yn gweld 

cynnydd mewn llif traffig a byddai rhai’n gweld gostyngiad. 
 

6.397 Yn ei dystiolaeth ychwanegol, mae Mr Kells yn cyfeirio at gynyddu perygl 

tagfeydd ar yr A48(M). Nid yw hynny’n gywir. Yn y sefyllfa gwneud y 

lleiaf posibl, y llifoedd dyddiol tua’r dwyrain a thua’r gorllewin fyddai 

27,098 o gerbydau y dydd a 23,865 o gerbydau y dydd, yn ôl eu trefn, 
gan dybio bod hanner tollau wedi’u gosod ar Groesfannau Hafren. Heb 

unrhyw dollau, byddai’r llifoedd hyn yn cynyddu i 27,264 tua’r dwyrain 

ond yn gostwng i 23,672 tua’r gorllewin. 
 

6.398 Pe byddai’r cynllun ar waith, y llifoedd dyddiol ar yr A48(M) tua’r dwyrain 

fyddai 28,906 o gerbydau y dydd, a 25,087 o gerbydau y dydd tua’r 

gorllewin yn y senario hanner tollau, ond 29,336 o gerbydau y dydd tua’r 
dwyrain a 24,987 o gerbydau y dydd tua’r gorllewin heb unrhyw dollau. 

Felly, nid yw dileu’r tollau’n gwneud llawer o wahaniaeth i’r A48M o 

gymharu â’r ffigurau a ragfynegwyd ar gyfer y sefyllfa hanner tollau. 
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6.399 Bydd dileu’r tollau’n cael effaith sylweddol ar y sefyllfa gwneud y lleiaf 

posibl, gan arwain at fwy o dagfeydd, cyflymder teithio arafach ac 

amserau teithio hwy. Byddai’r tagfeydd uwch hyn cael eu lleihau’n 
sylweddol yn dilyn agor y cynllun, a fyddai’n gallu ymdopi â’r llifoedd 

uwch. Felly, byddai’r cynllun arfaethedig yn gwella amodau’r rhwydwaith 

yn y dyfodol yn hytrach na gwaethygu problemau, fe yr awgrymwyd gan 
Mr Kells. Mae dileu’r tollau’n cryfhau’r ddadl o blaid y cynllun arfaethedig, 

gan gynnwys yn economaidd. 
 

6.400 Ar ôl dileu’r tollau, byddai’r cynllun yn dileu mwy o dagfeydd ac felly’n 

gwella cydnerthedd a dibynadwyedd y rhwydwaith yn sylweddol. Byddai’r 

cynnydd di-doll mewn traffig yn cynyddu nifer y digwyddiadau ac yn cael 

effaith niweidiol ar fwy o bobl. Nid yw’r buddion a ddaw yn sgil negyddu’r 
posibilrwydd hwnnw wedi cael eu cyfleu yn y model traffig ac fe’u 

heithriwyd o’r BCR, ond mae’n gwbl resymegol tybio y byddai’r buddion 

ychwanegol hynny’n cael eu gwella o ganlyniad i ddileu tollau ac y 
byddai’r ddadl economaidd o blaid y cynllun yn cael ei chryfhau 

ymhellach. Byddai’r cynllun hefyd yn gwella gweithrediad y farchnad lafur 

ymhellach trwy wella mynediad at gyfleoedd cyflogaeth, a byddai’n 

cyfrannu at gynhyrchedd uwch trwy wella’r rhyngweithio rhwng busnesau 
ac ehangu’r gronfa effeithiol o lafur a sgiliau sydd ar gael i gwmnïau, na 

fyddai’n digwydd gydag M4 orlawn. Byddai’r effeithiau cydgasgliadol hyn 

yn uwch yn y senario dim tollau o gymharu â’r senario hanner tollau, sy’n 
ffurfio’r sail i’r achos o blaid y cynllun yn gynharach yn yr Ymchwiliad. 

 

6.401 Gyda chroesfannau di-doll ar waith, byddai’r cynllun, drwy ddileu 

tagfeydd, yn ysgogi newidiadau i ddefnydd tir ac yn denu buddsoddiad 
newydd i safleoedd cyflogaeth a ddyrannwyd yn ne Casnewydd a Sir 

Fynwy. Mae’n nodedig bod barn Mr Kells ynglŷn ag effaith dileu’r tollau yn 

gwbl groes i farn y gymuned fusnes gyffredinol yn ne Cymru, sydd wedi 

lobïo am leihau’r tollau ers blynyddoedd lawer ac wedi mynychu’r 
Ymchwiliad i fynegi cefnogaeth i’r cynllun. Fodd bynnag, nid yw’r ddadl 

economaidd o blaid y cynllun yn dibynnu ar fewnfuddsoddi, ac nid yw 

effeithiau o’r fath wedi’u meintioli yn yr arfarniad economaidd na’r 
asesiad meintioledig o fuddion economaidd ehangach. Mae astudiaethau 

wedi canfod bod gwelliannau trafnidiaeth yn annhebygol o achosi i 

gwmnïau symud ond, o ran cwmnïau sy’n chwilio am safle newydd, 
hygyrchedd yw un o’r ffactorau allweddol sy’n dylanwadu ar eu dewis o 

leoliad newydd. Canfu adroddiad y Ganolfan Ymchwil Economaidd Ofodol 

yn 2012 fod gwelliannau trafnidiaeth yn cael effaith gref ar gyflogaeth 

ardal, wrth i welliant 10% mewn hygyrchedd arwain at gynnydd 3% yn 
nifer y busnesau a chyflogaeth. Canfuwyd bod y cynnydd mewn 

cyflogaeth wedi digwydd o ganlyniad i gwmnïau’n symud i ranbarth yn 

hytrach na chynnydd mewn maint cwmnïau presennol. Yn hyn o beth, 
daeth gwaith Cleary EJ a Thomas RE i’r casgliad bod Ail Groesfan Hafren 

wedi gwella rhagolygon diwydiant yn ne Cymru heb wanhau rhagolygon 

diwydiant yn ne-orllewin Lloegr. Canfu astudiaeth arall a gynhaliwyd gan 
y Swyddfa Gymreig ac un arall gan ymgynghorwyr economaidd o 

Gaergrawnt dystiolaeth ategol arall, ac mae’n amlwg bod cysylltiadau 

rhwng Ail Groesfan Hafren, dileu’r tollau a chyflwyno’r cynllun. 
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6.402 Oherwydd y byddai agoriad y cynllun yn cael ei oedi i wneud y gwaith yn 

Nociau Casnewydd, byddai’r llif traffig yn y flwyddyn agoriadol 3.4% yn 

uwch nag a fyddai’n wir fel arall. Y rheswm syml am hyn yw’r twf a 
briodolir i’r ddwy flynedd ychwanegol, ac nid yw’n draffig ychwanegol sy’n 

fwy na thwf naturiol. Mae Mr Kells hefyd wedi camddeall y model traffig, 

sef y Model Diwedd Trip Cenedlaethol 7.2 (ID/200) yn achos yr M4. 
 

6.403 O ran yr effaith ar y newid yn yr hinsawdd, o gymharu â’r sefyllfa gwneud 

y lleiaf posibl, byddai’r traffig ychwanegol ar goridor yr M4 yn dilyn llwybr 
byrrach a llai gorlawn yn sgil y cynllun, ac felly byddai’r effaith ar y newid 

yn yr hinsawdd yn llai nag y buasai wedi bod heb y cynllun. Byddai’r 

ffordd newydd hefyd yn galluogi’r system fysiau trafnidiaeth gyhoeddus i 

fod yn fwy atyniadol oherwydd y byddai’n rhedeg ar rwydwaith ehangach 
llai gorlawn o ganlyniad i’r cynllun. Bydd hynny hefyd yn lleihau nwyon 

sy’n cyfrannu at y newid yn yr hinsawdd. 
 

 Cycling UK a’r L lwybr Glas (Dewis iada u Am gen 1 a 2) (O24 7)  
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Yn yr Ymchwiliad, cynrychiolwyd Cycling UK gan bedwar tyst, sef, Mr Roger Geffen, Dr 
Hugh Mackay, Dr Steve Melia a’r Athro Stuart Cole. Roedd gan bob un arbenigedd unigol, 
ond ar ddiwedd eu hymddangosiadau unigol yn yr Ymchwiliad, roedd gwahaniaeth barn 
amlwg o ran p’un a oedd y Llwybr Glas a gefnogwyd hyd yma (Dewis Amgen 1/2) yn brif 
ran, neu’n unrhyw ran, o achos Cycling UK ai peidio. Penderfynodd yr Athro Cole, ar ôl 
rhywfaint o ansicrwydd cychwynnol, barhau i gefnogi’r Llwybr Glas fel ffordd liniaru ar 
gyfer yr M4. Dywedodd Mr Geffen y dylai gael ei ystyried dim ond pe byddai pecyn o 
fesurau sy’n annog trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol yn profi i fod yn annigonol, 
ond yn y pen draw rhoddodd gefnogaeth lugoer i’r dewis amgen. Roedd Dr Mackay yn 
cefnogi’r Llwybr Glas ond nid oedd wedi sylweddoli’r anfanteision y byddai’n eu hachosi i 
gerddwyr a beicwyr, ac roedd Dr Melia yn erbyn y Llwybr Glas ac adeiladu unrhyw gynllun 
ffordd. Roedd y safbwyntiau gwahanol hynny’n golygu bod yr Ymchwiliad yn ansicr beth 
oedd Cycling UK yn ei argymell mewn gwirionedd. 

 
Ar ôl gadael yr Ymchwiliad, ceisiodd neges e-bost dyddiedig 9/5/17 gan Dr Mackay 
egluro’r sefyllfa. Cadarnhaodd fod Cycling UK yn cefnogi’r Llwybr Glas, neu unrhyw 
amrywiadau arno, ond dim ond i’r graddau yr ystyrir bod ffordd ychwanegol yn 
angenrheidiol i fynd i’r afael â’r pwysau ar yr M4 bresennol. Pwysleisiodd Dr Mackay mai 
prif nod Cycling UK yw hyrwyddo mabwysiadu pecyn o’r hyn yr oedd ef yn credu eu bod 
yn fesurau trafnidiaeth gynaliadwy, gan gyfuno buddsoddiad mewn trafnidiaeth lesol (gan 
gynnwys beiciau hurio cyhoeddus) â’r Metro, buddsoddi mewn seilwaith a gwasanaethau 
bysiau gwell (gan gynnwys cynlluniau parcio a theithio), rheoli cyflymder ar yr M4 ei hun 
a chyfyngu ar draffig trwy daliadau defnyddwyr ffyrdd a/neu barcio. Gorffennodd drwy 
ddweud y dylai’r Llwybr Glas gael ei ystyried ochr yn ochr â’r pecyn hwnnw. 

 
Ymatebodd LlC i hyn ar 18 Mai 2017, trwy ddweud bod neges e-bost Dr Mackay yn groes 
i’w dystiolaeth lafar eglur yn yr Ymchwiliad sef, heblaw am y Llwybr Glas, nad oedd wedi 
rhoi unrhyw fanylion am fesurau eraill ac na fyddai mewn sefyllfa i roi unrhyw rai i’r 
Ymchwiliad. Nodwyd bod y newid hwn o ran safbwynt yn yr Ymchwiliad Cyhoeddus yn 
gwrthod cyfle i LlC groesholi’r dystiolaeth honno. 

 
Dywedodd LlC hefyd y byddai’r cynllun yn cyd-fynd â’r cynigion ar gyfer y Metro a bod 
opsiynau teithio llesol wedi cael eu hystyried yn gynharach a rhai ohonynt wedi cael eu 
cynnwys wrth ddatblygu’r prosiect. Roedd y dewisiadau amgen nad ydynt yn ymwneud â 
ffyrdd a ystyriwyd wedi cael eu gwrthod o blaid y cynllun ffordd, a barnwyd bod hynny’n 
gymhwysiad rhesymegol a chyfreithlon o weithdrefnau yn yr Adolygiad Barnwrol yn 2015 
(ID/066). 
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Roedd ansicrwydd yn yr Ymchwiliad hefyd ynglŷn â manylion pwysig y Llwybr Glas. Daeth 
i’r amlwg nad oedd manylion y dewis amgen yn cyfateb i’r rhai a gadarnhawyd yn 
flaenorol gan yr Athro Cole, a chyflwynodd yr Athro Cole newidiadau i’r cynnig ar lafar i’r 
Ymchwiliad ar y funud olaf, ynghyd â thystiolaeth newydd yn hyrwyddo ymagwedd fesul 
cam tuag at adeiladu’r dewis amgen, sef mater dylanwadol nad oedd wedi cael ei egluro 
hyd yma. 

 
Rwyf wedi ystyried y newidiadau hwyr hyn yn fy asesiad o’r dewisiadau amgen, yr 
adroddaf arnynt yn Adran 7 yr adroddiad hwn ac yn fy nghasgliadau yn Adran 8. 

 

Tystiolaeth Mr Geffen a Dr Mackay 
 

6.404 Sefydlwyd Cycling UK, yr Elusen Feicio Genedlaethol, ym 1878 ac fe’i 

hadwaenwyd gynt fel y Clwb Teithio Beicwyr (CTC). Mae ganddo tua 

68,000 o aelodau, y mae 2,400 ohonynt yng Nghymru. Mae ei 
weledigaeth ar gyfer byd iachach, hapusach a glanach trwy annog mwy o 

bobl i feicio. Mae’r sefydliad yn gwrthwynebu’r cynllun oherwydd y 

byddai’n: 
 

• meddiannu ardal dawel y mae prif lwybr beicio yn mynd trwyddi; 
 

• mynd yn groes i bolisïau’r llywodraeth sy’n ceisio lleihau’r defnydd 

o geir, mynd i’r afael â thagfeydd, llygredd a’r newid yn yr 
hinsawdd, gwella iechyd a chydraddoldeb pobl a lleihau 

anweithgarwch corfforol a gordewdra, a 
 

• chynhyrchu 5-7% o draffig ychwanegol a meithrin datblygiadau a 

newidiadau i ddefnydd tir yn y dyfodol a fyddai’n cynnal dibyniaeth 
cymdeithas ar gerbydau modur ymhellach ac a ddylai fod wedi cael 

ei asesu yn erbyn dewis amgen teithio cynaliadwy a llesol*. 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

*Ni chafodd y pecyn hwn ei fanylu na’i ddiffinio yn yr Ymchwiliad. 

 

6.405 Mae Cycling UK yn derbyn y byddai’r cynllun yn lleihau tagfeydd, ond y 

byddai hefyd: 
 

• yn cynyddu’r defnydd o gerbydau modur a’r ddibyniaeth arnynt, 
ac yn rhwystro beicio; 

 

• yn  cynyddu  llygredd,  tagfeydd,  perygl  a  nwyon  tŷ  gwydr  yn 
gyffredinol; 

 

• yn bygwth nodau canmoladwy Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, 

trwy gymryd arian cyhoeddus oddi wrth greu llwybrau cerdded a 

beicio o ansawdd uchel, y gofynnir amdanynt gan y Ddeddf; 
 

• byddai’n rhy fawr, oherwydd dim ond 15% o draffig y mae angen 
ei ddileu o’r M4 i ddatrys tagfeydd; 

 

• yn methu â darparu mwy o gydraddoldeb neu leihau eithrio 

cymdeithasol, ac 
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• yn methu â rhoi gwerth da am arian neu helpu beicio a cherdded. 
 

6.406 Mae arwyddocâd diwylliannol y car yn newid ac nid yw’r rhagolygon a’r 

modelu traffig a ddefnyddiwyd i gyfiawnhau’r cynllun yn ystyried hyn, na 

thrydaneiddio rheilffyrdd, y gostyngiad mewn defnyddio ceir ers 2006, y 
twf lleol enfawr mewn beicio a’r cynnydd pellach mewn cerdded a beicio a 

ragwelir gan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. 
 

6.407 Fel dewis amgen, dylid darparu cyfres o fesurau trafnidiaeth gyhoeddus, 

gan gynnwys gorsaf reilffordd ym Magwyr, cau cyffyrdd penodol yr M4 a 

gwella’r rhwydwaith beicio. Nid yw’r rhain a mesurau posibl eraill  i 

leihau’r galw a hybu teithio cynaliadwy wedi cael eu datblygu’n drylwyr 
nac wedi bod yn destun Asesiad o Effeithiau Amgylcheddol cymharol. Mae 

Cycling UK yn honni y dylai asesiad o’r fath fod wedi cael ei gynnal i 

gydymffurfio â Deddf Teithio Llesol (Cymru) (2013) a chyfraith 
Amgylcheddol yr Undeb Ewropeaidd. 

 

Tystiolaeth Dr Steve Melia 
 

6.408 Mae Dr Melia yn uwch ddarlithydd Trafnidiaeth a Chynllunio ym 

Mhrifysgol Gorllewin Lloegr. Yn ei farn ef, byddai’r cynllun yn anghydnaws 

â pholisïau cynaliadwyedd LlC, yn cynnig gwerth gwael am arian o 

gymharu â phrosiectau trafnidiaeth eraill ac yn gwrthdaro â’r 

egwyddorion cynaliadwyedd a gynhwysir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. 

 

6.409 Derbyniodd nad oedd wedi craffu ar broses y model traffig, ond honnodd 

fod y rhagolygon o draffig yn y dyfodol yn ymddangos yn rhy uchel 
oherwydd eu bod wedi goramcangyfrif perchenogaeth ar geir yn y 

dyfodol, cynnyrch mewnwladol crynswth (GDP) a thwf y boblogaeth, a’u 

bod yn anghyson â thueddiadau diweddar. Tanamcangyfrifwyd y traffig a 
fyddai’n cael ei ysgogi oherwydd newidiadau posibl i ddefnydd tir. 

Amlygodd adroddiad SACTRA 5-10% o draffig wedi’i ysgogi, o bosibl. Mae 

traffyrdd newydd yn gwasgaru datblygiadau newydd i gyffyrdd traffyrdd, 

oddi wrth ganolfannau trefol, ac yn annog ymledu preswyl. 
 

6.410 Mae’r BCR gymharol isel wedi cael ei gorddatgan oherwydd y rhagolygon 

traffig gwallus ac nid yw’r arfarniad economaidd wedi caniatáu ar gyfer 
“colled ddifuddiant” cyllid trwy drethiant. Ym marn Dr Melia, mae’n bosibl 

i gynlluniau ffyrdd mawr arwain at fuddion economaidd ehangach, ond 

mae eu cwantwm yn ansicr a dylid ei ddiystyru. Sefydlwyd hefyd bod prif 

ffyrdd newydd yn gallu achosi i weithgarwch economaidd symud o un 
man i un arall, er nad oes astudiaethau sydd wedi cadarnhau cysylltiad 

achosol rhwng gwella ffyrdd a GDP cenedlaethol. Gallai’r cynllun hwyluso 

datblygiad ychwanegol i ddigwydd yn ei gyffiniau heb gynyddu GDP 
cenedlaethol. 

 

Ymateb LlC 
 

6.411 Mae’r Adroddiad Datblygu Cynaliadwy yn amlinellu sut mae’r cynllun yn 

cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Ystyriodd gwaith 

strategol   cynnar   yr   holl   ffactorau   cymdeithasol,   amgylcheddol   a 
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pheirianegol, gan gynnwys rhanddeiliaid i amlygu nodau ac amcanion, a 

defnyddiwyd ymagwedd tymor hir i ymdrin ag anghenion trafnidiaeth ac 

anghenion eraill cenedlaethau’r dyfodol. Byddai’r cynllun, ac 
ailddosbarthu’r M4 bresennol, a’u cyfuno â’r Metro, yn rhan hynod bwysig 

o weledigaeth LlC ar gyfer system drafnidiaeth integredig effeithlon yng 

Nghymru. 
 

6.412 Mae modelu wedi dangos y byddai cyfanswm yr allyriadau carbon 

blynyddol gan ddefnyddwyr rhwydwaith priffyrdd de Cymru yn lleihau o 
ganlyniad i’r cynllun, er hynny llai nag 1% yn 2022. Mae’r gostyngiad 

mewn traffig sy’n stopio a chychwyn, ynghyd â lleihau hyd teithiau yng 

Nghasnewydd ac ar draws y rhwydwaith ehangach, yn cyfrif am hyn. 
 

6.413 Byddai ansawdd aer yn gwella’n sylweddol mewn pedair ardal rheoli 
ansawdd aer yng Nghasnewydd, a byddai ansawdd aer yn gwella ar 

raddfa ranbarthol ehangach hefyd, er gwaethaf rhywfaint o gynnydd lleol 

mewn llygrwyr aer ar hyd llwybr y cynllun. 
 

6.414 Aethpwyd i’r afael ag effeithiau’r cynllun ar fioamrywiaeth yn dilyn 
cyfarfodydd a thrafodaethau â CNC a CADW, yr awdurdodau lleol 

perthnasol a rhanddeiliaid eraill. Rhoddwyd ystyriaeth arbennig i 

SoDdGAau Gwastadeddau Gwent, ACA Afon Wysg ac ACA, Ardal 

Gwarchodaeth Arbennig (AGA) a safle Ramsar Aber Afon Hafren. Mae hyn 
yn cydnabod y dyletswyddau o dan Adran 28G y Ddeddf Bywyd Gwyllt a 

Chefn Gwlad, Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig a’r 

Rheoliadau Cynefinoedd. 
 

6.415 Deilliwyd y rhagolygon traffig ar gyfer y cynllun o’r model pen taith 

cenedlaethol, y mae’r setiau data ar ei gyfer yn rhagolygon tymor hir ac 

yn cynrychioli amcangyfrif yr Adran Drafnidiaeth o’r ymateb tymor hir i 
dueddiadau demograffig ac economaidd; maent wedi’u seilio ar 

newidiadau demograffig rhagweledig ac nid ydynt yn ystyried newidiadau 

mewn cost gyffredinol teithio yn y dyfodol na’r niweidioldeb y mae 
unigolion yn ei gysylltu â gwahanol elfennau o gost gyffredinol. Mae’r 

model trafnidiaeth wedi cael ei ddatblygu’n llawn yn unol â chanllawiau 

WebTAG, mae’n gwbl gyson â phrosiectau cenedlaethol eraill ac yn gwbl 

gyfredol. Mae senario twf canolog y model pen taith cenedlaethol a 
ddefnyddiwyd ar gyfer y cynllun, wedi’i seilio ar y data cyfraddau trip 

diweddaraf a gasglwyd yn yr adolygiad cyfraddau trip a gynhaliwyd gan 

yr Adran Drafnidiaeth ac yn tybio tuedd ostyngol mewn cyfraddau trip 
rhwng ei flwyddyn sylfaen o 2011 a 2016, ac yna cyfraddau trip cyson 

wedi hynny. Mae’r rhagfynegiadau traffig yn ystyried yr amcanestyniadau 

diweddaraf o ran y boblogaeth, y cysylltiad rhwng GDP a pherchenogaeth 
ar gar a ffactorau eraill. 

 

6.416 Nodir bod Dr Melia yn cydnabod bod y rhagolygon traffig a ddefnyddiwyd 

ar gyfer y cynllun yn cynnwys traffig wedi’i ysgogi trwy ddefnyddio model 
galw amrywiol. 

 

6.417 Mae’r llinell duedd a ddefnyddiwyd gan Dr Melia i ddangos twf GDP 
cyfartalog y DU yn debygol o fod yn gamarweiniol ac nid yw’n ddull a 
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ddefnyddir gan economegwyr wrth ragfynegi twf GDP tymor hir. Mae LlC 

wedi defnyddio’r ffactorau twf a sefydlwyd yn WebTAG yn y tymor hir. 

Beirniadwyd y tybiaethau a ddefnyddiwyd yn WebTAG trwy honni bod eu 
dibynadwyedd yn amheus, gan gyfeirio at brisiau tanwydd a GDP fel 

enghreifftiau, ond mae’r rhain yn cael eu pennu’n genedlaethol gan 

arweiniad ar arfarnu trafnidiaeth, nad yw ei gywirdeb yn fater i’r 
Ymchwiliad. 

 

6.418 Nodir bod Dr Melia o’r farn y byddai’r cynllun yn cynnig gwerth gwael am 

arian. Mae’r Adran Drafnidiaeth yn categoreiddio cynllun â BCR o lai nag 

un fel bod yn werth gwael am arian, yn werth isel am arian os yw’r BCR 

rhwng 1.0 ac 1.5, yn werth canolig am arian os yw’r BCR rhwng 1.5 a 2.0 
ac yn werth uchel am arian os oes gan brosiectau BCR o rhwng 2.0 a 4.0. 

Pennir y categori gwerth am arian gan yr Adran Drafnidiaeth yn seiliedig 

ar y BCR wedi’i haddasu ar gyfer cynllun, ac felly mae wedi ystyried 
effeithiau ehangach. Gyda BCR y dangoswyd ei bod oddeutu 1.62, hyd yn 

oed pe byddai buddion economaidd ehangach yn cael eu hanwybyddu, 

byddai’r cynllun yn dangos gwerth canolig am arian. Byddai’r buddion 
ychwanegol yn codi’r cynllun i’r dosbarth sy’n cynnig gwerth da am arian. 

 

6.419 Mae Dr Melia yn honni bod tystiolaeth fod gan gynlluniau beicio a ariennir 

gan yr Adran Drafnidiaeth werth uwch am arian. Pe ystyrid buddion 
buddsoddi £1bn mewn seilwaith beicio, byddai angen ystyried mater 

adenillion lleihaol. Gallai ymyriadau beicio ar raddfa fach roi gwerth da 

am arian, ac mae’r cynlluniau a ystyriwyd ym mhapur yr Adran 
Drafnidiaeth yn cynnwys 12 cynllun beicio ar wahân ar draws Lloegr a 

oedd yn cynrychioli £150 miliwn o fuddsoddiad i gyd. Byddai’n rhesymol 

disgwyl y gellid amlygu nifer o gynlluniau a fyddai’n cynnig cyfradd 

gymharol uchel o adenillion, ond pan fyddai’r buddsoddiadau cychwynnol 
hynny wedi cael eu darparu mae’n anochel y byddai’r cyfraddau 

adenillion yn dechrau gostwng. Mae’n dilyn, er y gallai fod prosiectau 

beicio â chyfraddau adenillion uchel, nid yw hyn yn profi mai’r ffordd orau 
o wario £1bn ar drafnidiaeth yw buddsoddi mewn beicio yn hytrach na 

ffyrdd. Felly, nid yw’r mater yn berthnasol i ystyried y cynllun  sut 

bynnag, a dylid nodi mai diben yr arfarniad economaidd yw ystyried 
costau a buddion opsiynau sy’n mynd i’r afael ag amcanion y cynllun, ac 

nid cymharu polisïau llywodraeth gyfan sy’n bodloni amcanion eraill ond 

nad ydynt yn mynd i’r afael â’r materion a amlygwyd mewn perthynas â’r 

M4 o amgylch Casnewydd. 
 

6.420 Nodir bod Dr Melia wedi cyfeirio at Adroddiad Eddington, ond mae’r 
adroddiad hwnnw’n datgan ym mharagraff 1 ar dudalen 5: mae’r 

astudiaeth hon yn dangos y bydd perfformiad rhwydweithiau trafnidiaeth 

y D.U. yn alluogwr hollbwysig ar gyfer cynhyrchedd a chystadleugarwch 
parhaus: gallai lleihau amser teithio 5% ar gyfer yr holl deithio busnes ar 

ffyrdd gynhyrchu oddeutu £2.5 biliwn o arbedion cost – rhyw 0.2% o 

GDP. Mae systemau trafnidiaeth da yn cefnogi cynhyrchedd ardaloedd 

trefol, gan gefnogi marchnadoedd llafur dwfn a chynhyrchiol, a chaniatáu 
i fusnes elwa ar gydgrynhoi. Coridorau trafnidiaeth yw rhydwelïau 

masnach ddomestig a rhyngwladol, gan hybu cystadleugarwch economi’r 

DU. 
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6.421 Uwchlaw popeth, mae paragraffau 9 a 10 Adroddiad Eddington ar 

dudalen 6 yn argymell ymagwedd wedi’i thargedu tuag at fuddsoddi 

mewn trafnidiaeth: i gyflawni ei nodau economaidd ar gyfer trafnidiaeth, 
dylai’r llywodraeth flaenoriaethu gweithredu ar y rhannau hynny o’r 

system lle mae rhwydweithiau’n hollbwysig i gefnogi twf economaidd, ac 

mae arwyddion clir nad yw’r rhwydweithiau hyn yn perfformio. Ar y sail 
hon, y blaenoriaethau economaidd strategol ar gyfer polisi trafnidiaeth 

tymor hir ddylai fod …. y coridorau rhyng-drefol allweddol a’r pyrth 

allweddol sy’n dangos arwyddion tagfeydd a diffyg dibynadwyedd 
cynyddol. Mae buddsoddi yn y cynllun yn cyd-fynd yn llwyr â’r ymagwedd 

hon oherwydd bod y draffordd ryng-drefol allweddol hon yn orlawn ac yn 

annibynadwy. 
 

6.422 Nid yw dadleuon Dr Melia ynglŷn â cholled ddifuddiant yn unol ag 

arweiniad WebTAG, na’r arweiniad trosfwaol ar arfarnu polisi cyhoeddus 
yn y DU – y Llyfr Gwyrdd. Sut bynnag, o ran colled ddifuddiant trethiant, 

mae gwahaniaeth pwysig rhwng cynllun trafnidiaeth â BCR sy’n sylweddol 

is nag un a chynllun sy’n sylweddol uwch nag un, fel sy’n wir yn yr achos 
hwn. Pa un bynnag, mae dadl Dr Melia yn mynd yn groes i egwyddor 

Bushell ac nid yw’n fater i’w ystyried yn yr Ymchwiliad. 
 

6.423 Yn 2014, comisiynodd yr Adran Drafnidiaeth adolygiad academaidd mawr 

o’r berthynas rhwng buddsoddi mewn trafnidiaeth a pherfformiad 

economaidd – y cyfeirir ato fel adroddiad Venables. Mae’r adolygiad yn 
datgan ar dudalen 14: ar y lefel facro, fod nifer o astudiaethau sy’n 

sefydlu’r berthynas rhwng mesurau seilwaith trafnidiaeth a GDP. Mae 

amcangyfrifon yn awgrymu bod stoc seilwaith 10% yn uwch yn 
gysylltiedig ag incwm oddeutu 1% yn uwch. Un ffordd o ddehongli hyn 

yw pe byddai’r holl fewnbynnau (gan gynnwys seilwaith trafnidiaeth) yn 

cynyddu 10%, gellid disgwyl i’r GDP gynyddu 10% hefyd: ond pe byddai’r 

seilwaith trafnidiaeth yn aros yn gyson, byddai’r GDP yn cynyddu 9% yn 
unig. Mae tystiolaeth ar gael hefyd o’r berthynas rhwng adeiladu ffyrdd 

yn benodol a’r GDP. 
 

Tystiolaeth yr Athro Stuart Cole 
 

Y strategaeth amgen 
 

6.424 At ei gilydd, mae strategaeth amgen yr Athro Cole wedi’i seilio ar gynllun 

trafnidiaeth dorfol o flaen yr oes, heb ei ddiffinio, a ffordd liniaru fwy 
uniongyrchol ar gyfer y draffordd, a adwaenir fel y Llwybr Glas. Yn ei farn 

ef, byddai’r Llwybr Glas: 
 

• yn sylweddol ratach na’r cynllun; 
 

• yn cael ei adeiladu’n gynt na’r cynllun; 
 

• yn bodloni’r rhan fwyaf o’r amcanion a osodwyd gan Weinidogion; 
 

• yn ymdrin â’r broblem a welir o dagfeydd tua’r gorllewin yn ystod 
cyfnodau brig, pan fydd digwyddiadau mawr yn cael eu cynnal, a 

diffyg cydnerthedd yr M4 yn gyffredinol, ac 
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• yn lleihau’r perygl o orddarpariaeth sy’n niweidiol i’r amgylchedd os 
bydd y lleihad mewn twf traffig yn parhau. 

 

 Y cwestiwn ynghylch cyfiawn had i’r cyn llun  
 

6.425 Dylai’r rhagolygon traffig a ddefnyddir i gyfiawnhau’r cynllun gael eu 

seilio ar waith yr Athro Goodwin a’r Athro Jones, sydd wedi dadlau bod y 
defnydd o geir eisoes wedi cyrraedd lefel wastad. Mae rhagolygon LlC yn 

dangos y bydd angen 20% yn fwy o gapasiti ar gyfer traffig ar goridor yr 

M4 erbyn 2035, ond mae eu model traffig yn dangos y byddai 40% yn 

dargyfeirio i’r draffordd arfaethedig, sy’n fwy na digon i ddatrys y 
tagfeydd cyfredol ar y draffordd bresennol. 

 

Y Llwybr Glas (Dewisiadau Amgen 1 a 2) 
 

6.426 Byddai’r Llwybr Glas yn adeiladu trosffyrdd trefol wrth nifer o gylchfannau 

SDR yr A48 ac yn cyfuno’r gwelliant hwnnw ag uwchraddio Ffordd 

Fynediad Gwaith Dur yr A4810. Byddai’r ffyrdd gwell hyn yn cysylltu â’r 

cyffyrdd presennol, sef C24 a C28 yr M4, yn ôl eu trefn. O’r opsiynau 

amrywiol a ddatblygwyd gan LlC ar gyfer dewis amgen yr Athro Cole, 
Senario 7 yw’r un sy’n diffinio’r dewis amgen i’r Ymchwiliad ei ystyried*. 

Byddai’n wibffordd 2 lôn ddeuol y gellid ei hadeiladu fesul cam wrth i 

gyllid ddod ar gael. Honnodd yr Athro Cole y byddai tir y mae’r 
Llywodraeth yn berchen arno wrth ymyl yr A4810 (ond nid SDR yr A48) 

yn ddigonol i’w ledu i dair lôn ddeuol ar hyd y rhan benodol honno, yn y 

dyfodol, er y derbynnir y byddai hynny’n ymarfer peirianegol anodd. 
Byddai’r ddwy fraich (yr A4810 ac SDR yr A48) yn gefnffyrdd a gallai’r 

naill gael ei hadeiladu ar ôl y llall, ond ni chyflwynwyd rhaglen ar gyfer 

adeiladu’r dewis amgen i’r Ymchwiliad. Ni fyddai gwaith sylweddol  i 

wella’r ffordd wrth y Coldra na Pharc Tredegar yn cael ei wneud. Roedd yr 
Athro Cole o’r farn bod yr A4810 ac SDR yr A48 eisoes yn gallu lliniaru ar 

gyfer yr M4 rhwng C23/24 a C28 ond nad yw defnyddwyr y ffyrdd yn 

manteisio ar y gallu presennol, yn bennaf o ganlyniad i nifer y 
cylchfannau un-lefel. 

 

6.427 Ym marn yr Athro Cole: 
 

• nid yw twneli Brynglas, ynddynt eu hunain, yn cyfiawnhau darparu 
capasiti ychwanegol; 

 

• byddai’r Metro’n lliniaru i ryw raddau a byddai hynny, ynghyd â’r 
Llwybr Glas, yn darparu’r capasiti angenrheidiol ar yr un pryd â 

gwarchod SoDdGAu Gwastadeddau Gwent a darparu mynediad ar 

gyfer diwydiant, masnach a datblygiad tai Glan Llyn; 
 

• mewn rhannau eraill o’r byd, mae creu cyfleusterau heblaw am geir 

i gymudwyr, sef tramiau, bysiau, rheilffyrdd, beicio a cherdded, 
wedi denu 40 – 60% o deithiau, a 

 

• byddai Llwybr Glas aml-lefel i raddau helaeth sy’n llifo’n rhydd yn 
darparu rhywfaint o ddewis i bobl ac yn cynnwys digon o gapasiti 

yn seiliedig ar waith ymchwil yr Athro Goodwin a’r Athro Jones. 
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6.428 Roedd yr Athro Cole o’r farn y byddai’r Llwybr Glas, a brisiwyd ganddo’n 

wreiddiol yn £380m yn ôl prisiau 2013, yn rhatach o lawer na’r cynllun, 

yr amcangyfrifwyd y byddai’n costio £936m. Gellid defnyddio’r costau a 
arbedwyd yn sgil mabwysiadu’r Llwybr Glas i fanteisio ar gyfleoedd mewn 

mannau eraill. Cydnabu bod amcangyfrifon wedi newid, a bod LlC bellach 

yn honni y byddai’r Llwybr Glas yn costio £838m yn ôl prisiau 2015. Yn 
unol â hynny, byddai cynllun y draffordd yn costio £1,131, a honnodd fod 

hynny’n awgrymu bod yr amcangyfrifon ar gyfer y Llwybr Glas yn 

anghymesur o uchel o gymharu â’r asesiad cynharach*. 
 

*Nodyn yr Arolygydd 
 

Yn dilyn ymddangosiad yr  Athro Cole yn yr Ymchwiliad, cynyddodd costau’r cynllun 
cyhoeddedig i £1,320m oherwydd yr angen i wneud gwaith yn Nociau Casnewydd. Gan na 
fyddai’r Llwybr Glas yn effeithio ar y dociau, nid oes angen ychwanegu at gostau’r Llwybr 
Glas. Oherwydd y traffig ychwanegol yn dilyn dileu tollau Croesfan Hafren, byddai BCR y 
cynllun cyhoeddedig a’r Llwybr Glas yn cynyddu ychydig, heb ystyried y cynnydd mewn 
costau, ond rwyf wedi adrodd isod y ffigurau gwreiddiol a oedd yn berthnasol ar adeg 
clywed yr achos yn yr Ymchwiliad. 

 

6.429 Nododd yr Athro Cole mai’r BCR ar gyfer y cynllun cyhoeddedig yw 1.62 

ar hyn o bryd (islaw’r 2.0 a amodir gan HMT), ond 0.94 yn unig ar gyfer 
y Llwybr Glas. Nododd fod cynlluniau cyhoeddus wedi symud ymlaen yn y 

gorffennol hyd yn oed pan fo’r BCR islaw 1. Pe byddai effeithiau 

economaidd ehangach yn cael eu hystyried, byddai BCR y Llwybr Glas yn 

cynyddu i 1.37 a 2.23 ar gyfer y draffordd. Ym marn yr Athro Cole, nid 
oes sicrwydd ynglŷn â’r buddion ehangach hyn, er y derbyniodd y gallai 

adeiladu traffordd newydd fod yn rhagofyniad er mwyn i fuddion gronni, 

yn enwedig o ran diwydiannau gweithgynhyrchu. Fodd bynnag, mae’n 
credu y gallai gwella cysylltiadau trafnidiaeth yn ne Cymru wneud yr 

ardal yn fwy agored i fudo diwydiannol yn agosach i farchnadoedd, neu 

am resymau arbedion maint neu logistaidd. 
 

6.430 Nid oedd yn derbyn y byddai’n cymryd wyth mlynedd i adeiladu’r Llwybr 

Glas, sy’n gyfnod hwy o lawer na’r cynllun cyhoeddedig, nac y byddai’r 
cyfnod hwnnw ar ben cyfnod sy’n angenrheidiol i gwblhau gweithdrefnau 

statudol. Credai y byddai’r dewis amgen yn dileu tagfeydd o’r M4 yn gynt 

na’r cynllun cyhoeddedig, oherwydd y gallai prosiect llai gael ei gwblhau’n 
gynt (PIQ101b) *. 

 

6.431 Derbynnir y byddai’r Llwybr Glas yn aflonyddu ar draffig yn ystod y 

cyfnod adeiladu, ond gellid lliniaru hynny trwy fesurau rheoli traffig a 
gynlluniwyd yn dda, a byddai’n dargyfeirio traffig oddi wrth yr M4 i’r 

gwead trefol, gan felly gynyddu lefelau sŵn i ryw raddau mewn ardaloedd 

preswyl o Gasnewydd. 
 

6.432 Derbynnir hefyd y gallai terfyn cyflymder, o 50 mya o bosibl, gael ei osod 

ar y Llwybr Glas ac y byddai’n golygu cymryd rhywfaint o dir, er bod 

safleoedd tir diffaith, tir agored a thir manwerthu a fyddai ar gael i’w 
defnyddio. Byddai unrhyw ledu angenrheidiol o’r Llwybr Glas maes o law 

yn anodd ond, yn seiliedig ar lifoedd traffig cynharach, dylai fodloni’r 

gofynion capasiti hyd at y flwyddyn 2025 trwy ddarparu ar gyfer oddeutu 

15%  o  draffig  y  draffordd  bresennol.  O’i  hystyried  yn  erbyn  yr 
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anfanteision hyn, mae’r gymuned fusnes o’r farn bod angen brys am 

ffordd liniaru o amgylch Casnewydd. Byddai’r Llwybr Glas, a gefnogir gan 

y Ffederasiwn Busnesau Bach, yn cyflawni hynny. 
 

*Nodyn yr Arolygydd 
 

Yn yr Ymchwiliad, newidiodd yr Athro Cole fanylion senario 7 y Llwybr Glas trwy ddileu 
cynnig aml-lefel ger yr M4 ar Beatty Road, ar ôl i LlC dynnu ei sylw at y ffaith y byddai 
cyffordd o’r fath yn annerbyniol o ran safonau priffyrdd. Tynnodd ei ddatganiad cynharach 
yn ôl a oedd yn honni y gallai’r Llwybr Glas gael ei adeiladu erbyn 2018, a derbyniodd y 
byddai rhai o’i gynigion ar gyfer cyffyrdd aml-lefel yn anodd iawn i’w hadeiladu yn yr 
amgylchedd trefol. 

 
Yn yr Ymchwiliad ac wrth gael ei holi, derbyniodd yr Athro Cole os yw’r rhagolygon traffig 
cenedlaethol yn gywir y byddai ei ddewis amgen Llwybr Glas yn anaddas i’r diben ac yn 
orlawn erbyn ei flwyddyn ddylunio. Cyfaddefodd nad oedd wedi gwirio p’un a oedd y 
ffigurau traffig a gofnodwyd yn y blynyddoedd diweddar yn ategu ei gred bod twf traffig 
wedi cyrraedd lefel wastad ar yr M4. Nid oedd wedi darllen tystiolaeth Mr Whitaker a oedd 
yn ymdrin â chyfrifon traffig gwirioneddol a rhagfynegiadau ar gyfer y dyfodol. Roedd yn 
fodlon derbyn bod y ffigurau traffig a gymerwyd o’r data gwirioneddol yn dod o MIDAS yr 
M4 a, phe byddai twf 11% mewn traffig ar yr M4 yn ystod y pum mlynedd diwethaf wedi 
cael ei wireddu mewn gwirionedd, y byddai ei ragfynegiadau cynharach o ychydig o dwf 
yn anghywir. Fodd bynnag, dadleuodd fod cyfnod pum mlynedd yn rhy fyr i gadarnhau 
tueddiadau, er nad oedd yn gallu dweud pa mor hir y dylai’r cyfryw gyfnod data fod. 
Pwysleisiodd mai llif traffig oriau brig sy’n achosi pryder ac nid llif drwy’r dydd. Yn hyn o 
beth, rhoddais gyfarwyddyd, yn dilyn cais gan Gwnsler a oedd yn cynrychioli Cycling UK, 
y dylai LlC gynhyrchu nodyn i’r Ymchwiliad yn dadansoddi p’un a oedd y llifoedd traffig 
brig fesul awr wedi cynyddu yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Mae ymateb LlC i’r cais 
hwnnw, sy’n dangos bod twf oriau brig yn digwydd, wedi’i amlinellu yn PIQ110. 

 
Yn yr Ymchwiliad ac wrth gael ei holi, derbyniodd yr Athro Cole gan nad oes unrhyw 
weithdrefnau statudol ar gyfer y Llwybr Glas wedi dechrau, y byddai oedi i’r rhaglen 
adeiladu ar gyfer y cynllun cyhoeddedig, ond ni allai gyflwyno her fanwl i dystiolaeth LlC 
ar y pwynt hwn. Derbyniodd, wrth gael ei holi, pe na allai’r Llwybr Glas gael ei adeiladu 
tan 2031 y byddai’n orlawn ar ei ddiwrnod agor, hyd yn oed pe byddai twf blynyddol o 
0.5% yn unig yn digwydd, ac y byddai hynny’n arwyddocaol. Pe byddai’r Llwybr Glas ar 
waith yn 2037, byddai llifoedd traffig sy’n defnyddio Twneli Brynglas yn lleihau 3,000 o 
gerbydau y dydd yn unig, tra byddai’r traffig ar groesfan Afon Wysg yr A48 ar y Llwybr 
Glas yn cynyddu o 45,000 o gerbydau y dydd i 69,000 o gerbydau y dydd, gan brofi mai 
prif fuddiolwyr y gwelliant fyddai gyrwyr lleol ac ni allai’r Llwybr Glas gynrychioli datrysiad 
cynaliadwy. 

 

Ymateb LlC 
 

Materion traffig 
 

6.433 Mae Cycling UK wedi tanddatgan graddau’r tagfeydd ar yr M4 sy’n fynych 

rhwng C24 a C26 tua’r gorllewin a rhwng C26 a C28 tua’r dwyrain. Ar 

ddydd Gwener, gall ciwiau tua’r gorllewin ymestyn yn ôl bron cyn belled 

ag Ail Groesfan Hafren, tra bod cyflymder traffig cyfredol ar bob rhan 
rhwng Cas-bach a Magwyr, ac i’r ddau gyfeiriad, yn aml yn llai na 50mya 

drwy gydol llawer o’r dydd. 
 

6.434 Byddai’r amodau hyn yn waeth erbyn blwyddyn ddylunio 2037 (2039), 
pan fyddai llifoedd traffig dyddiol yn fwy na 100,000 o gerbydau y dydd, 

o G23 i G25a a 136,000 o gerbydau y dydd o G26 i G29, gan felly 

gynyddu’r gymhareb llif i gapasiti (AADT/CRF) ar hyd rhan Casnewydd yr 
M4 uwchben 1.0. Byddai ffyrdd lleol yng Nghasnewydd yn dioddef gorlif 
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traffig sy’n cael ei oedi’n aml a byddai traffig yn cael ei ddargyfeirio trwy 

ganol Casnewydd bob dydd. Yr unig ffordd o osgoi anghynaliadwyedd o’r 

fath fyddai trwy draffordd newydd a fyddai’n datrys y broblem bresennol 
ac yn darparu capasiti llif rhydd strategol ar gyfer y dyfodol a mynediad 

lleol at y draffordd bresennol. 
 

6.435 Mae rhagfynegi traffig yn ansicr, ond y rhagolygon tymor hir yw 

amcangyfrif yr Adran Drafnidiaeth o’r ymateb tymor hir i dueddiadau 
demograffig ac economaidd. Mae’r fethodoleg safonol a osodwyd mewn 

dogfennau polisi wedi cael ei defnyddio ar gyfer y cynllun. Mae’r senario 

twf traffig canolog diweddaraf a ddefnyddiwyd wedi’i seilio ar y data 

cyfraddau trip diweddaraf ac yn tybio tuedd ostyngol mewn cyfraddau 
trip rhwng ei flwyddyn sylfaen o 2011 a 2016, ac yna cyfraddau trip 

cyson wedi hynny. 
 

6.436 Mae’n ffaith bod traffig wedi bod yn cynyddu’n gyson ar bob rhan o’r M4 

o amgylch Casnewydd bob blwyddyn ers 2011, gan brofi’n bendant nad 

yw twf traffig ar y draffordd wedi atal na chyrraedd lefel wastad, a 

fyddai’n wir pe byddai’r athroniaeth “car brig” a gefnogwyd gan eraill ac a 
ddefnyddiwyd gan yr Athro Cole yn gywir. Cyrhaeddodd traffig ffyrdd ym 

Mhrydain y lefel uchaf erioed yn 2016, gyda chynnydd 1.2% o gymharu â 

2015. Roedd traffig ar draffyrdd yn arbennig wedi cynyddu i’r lefelau 
uchaf newydd ac mae’r holl ystadegau’n profi’n glir bod llifoedd ar yr M4 

yn cynyddu’n raddol hefyd. Mae’r twf hwn mewn traffig o ganlyniad i 

ffactorau economaidd yn hytrach na newid cymdeithasol. Mae’r 
ddamcaniaeth “car brig” yn ymwneud â defnydd o geir fesul unigolyn, 

ond bydd twf yn y boblogaeth yn arwain at gynnydd yn nifer absoliwt ceir 

a milltiroedd a yrrir, hyd yn oed pe byddai’r defnydd o geir fesul unigolyn 

yn sefydlogi. Mae hefyd yn ffaith bod y dirywiad mewn defnydd o geir 
wedi cael ei weld mewn ardaloedd trefol poblog iawn yn unig fel canol 

Llundain, a hynny’n enwedig ymhlith dynion ifanc. Nid yw awgrym yr 

Athro Cole bod twf traffig ar draffordd yr M4 wedi cyrraedd ei frig yn cael 
ei ategu gan y ffeithiau. 

 

6.437 Mae honiad yr Athro bod tagfeydd ar yr M4 wedi’u cyfyngu i lifoedd brig 

yn ystod yr wythnos ac i adegau digwyddiadau hamdden mawr, nad yw 
ynddo’i hun yn cyfiawnhau darparu capasiti ychwanegol, yn ffeithiol 

anghywir hefyd. Dangoswyd bod cyflymder traffig ar ran Casnewydd o’r 

M4 yn gostwng o dan 50mya ar ddiwrnod cyfartalog ar adegau sy’n 
amlwg y tu allan i’r oriau brig, gan rychwantu’r rhan fwyaf o’r diwrnod 

gwaith. 
 

6.438 Mae hefyd yn anghywir dweud bod y dadansoddiad traffig a 
ddefnyddiwyd i gyfiawnhau’r cynllun yn diystyru effeithiau’r Metro. Mae’r 

effeithiau hynny wedi cael eu cynnwys yn y rhagolygon traffig, ac felly 

hefyd trydaneiddio prif linell reilffordd Great Western. Byddai effeithiau 
cyfunol y gwelliannau hyn i drafnidiaeth gyhoeddus, ynghyd â safleoedd 

parcio a theithio strategol a Chynllun Trafnidiaeth Gyflym Bws 

Casnewydd, yn lleihau llif traffig ar yr M4 6% ar y mwyaf yn ystod awr 
frig y nos, nad yw’n datrys problemau’r draffordd. Dylai’r mesurau 

trafnidiaeth gyhoeddus hyn, y gallai rhai ohonynt fod yn dymor hir, gael 
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eu hystyried yn gyflenwol i’r cynllun ond dim mwy na hynny. Yn amlwg, 

pe byddai’r holl welliannau hyn i drafnidiaeth gyhoeddus yn cael eu 

darparu, byddai angen darparu ffordd i ddatrys problemau’r M4 o hyd. 
 

6.439 Yn gyffredinol, cytunir â safbwynt yr Athro Cole bod yr A4810 ac SDR yr 

A48 eisoes yn gallu lliniaru’r M4 yn ystod amodau gweithredu arferol. 
Fodd bynnag, mae effaith damwain, neu’r cyfnodau hir presennol o 

dagfeydd ar y draffordd, yn dangos cyfyngiadau difrifol mesur lliniaru o’r 

fath. Mae hyn yn amlwg iawn o’r traffig stond sydd bob amser yn cronni 
ar SDR yr A48 pryd bynnag y bydd yr M4 wedi’i rhwystro neu’n orlawn, 

sef sylw amlwg a wnaed gan lawer o bobl leol, cynrychiolwyr diwydiant, 

yr AS lleol a Heddlu Gwent. Mae anallu presennol yr SDR a’r A4810 i 

ddarparu’r cydnerthedd angenrheidiol yn achosi dargyfeirio sylweddol i 
ffordd Blaenau’r Cymoedd yr A465 a ffordd draws-gymoedd Trecelyn i 

Bont-y-pŵl yr A472. Mae ffordd yr arfordir (Lighthouse Road) rhwng 

Caerdydd a Chasnewydd yn profi dargyfeiriadau hefyd. Mae’r rhain yn 
ffeithiau lleol adnabyddus. 

 

6.440 Mae Dr Melia yn derbyn bod yr Adroddiad Rhagfynegi Traffig yn cynnwys 

y traffig a ysgogir o’r cynllun a’r gostyngiad mewn tollau. Mae’r traffig a 
ysgogir yn sgil gostwng y tollau yn sylweddol uwch nag a fyddai’n deillio 

o adeiladu’r cynllun. Mae’r teithiau a fyddai’n cael eu cynhyrchu gan 

safleoedd datblygu penodol sydd wedi cael eu cynnwys yn CDLlau 
Casnewydd, Caerdydd a Sir Fynwy oll wedi cael eu hystyried yn y model 

sy’n rhagfynegi traffig y dyfodol. Fodd bynnag, gofynnwyd i awdurdodau 

lleol yn benodol a ddylai unrhyw ddatblygiadau dibynnol, sy’n amodol ar 

adeiladu’r cynllun, gael eu hystyried hefyd. Ni nodwyd unrhyw rai a 
byddai eu cynnwys yn y model traffig wedi bod yn sbeciannol ac yn 

anghywir. Mae’r pwerau cynllunio ar waith i gyfyngu ar ddatblygiad os 

bydd angen. 
 

6.441 Mae Mr Geffen a Dr Mackay wedi dweud bod SACTRA wedi amcangyfrif y 

gallai cwtogi amser teithio yn sgil adeiladu ffordd newydd gynyddu traffig 
5 i 10%. Mae’r effeithiau a ysgogir gan y cynllun, a ragfynegwyd gan y 

model traffig galw amrywiol modern, yn gwbl gyson â’r amcangyfrifon 

hynny. 
 

6.442 Ni dderbynnir bod tagfeydd ar yr M4 o amgylch Casnewydd yn broblem 
drafnidiaeth leol yn bennaf, nac y byddai angen i 15% o draffig yn unig 

gael ei drosglwyddo i ddulliau eraill o deithio er mwyn dileu tagfeydd ar y 

draffordd i oddeutu 3½ awr bob dydd. Ni chyflwynwyd unrhyw 
dystiolaeth fanwl i’r Ymchwiliad i gefnogi’r honiad, ond mae safbwynt LlC 

yn gwrthwynebu’r pwynt hwnnw a hefyd y gred y byddai cynyddu teithio 

ar feiciau’n sylweddol yn dileu’r angen am y cynllun. I roi hynny mewn 

cyd-destun, byddai dyblu nifer y teithiau beic yn yr ardal yn lleihau traffig 
ar yr M4 yn Nhwneli Brynglas oddeutu 0.3% yn unig yn ystod oriau brig y 

bore. Mae hynny, ynghyd â’r lliniaru dibwys a fyddai’n deillio o’r pecyn 

cyfan o fesurau gwella trafnidiaeth gyhoeddus, yn chwalu’r ddadl y gallai 
tagfeydd ar yr M4 gael eu datrys trwy fesurau o’r fath. 

 

Y Llwybr Glas Aneffeithiol 
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6.443 Mae’r Llwybr Glas wedi cael ei asesu’n fanwl i bennu p’un a fyddai’n 

darparu ar gyfer gofynion y dyfodol. Pe byddai ar waith ac wedi’i 

adeiladu’n llawn, byddai’r llifoedd traffig dwyffordd ar yr M4 bresennol 
rhwng C27 a C28 yn lleihau 7%, 4% a 2%, yn ôl eu trefn, ym 

mlynyddoedd 2022, 2037 a 2051. Yn ystod cyfnodau brig y bore, byddai’r 

llifoedd dwyffordd yn lleihau 7%, 3% a 0%, yn ôl eu trefn. Yn Nhwneli 
Brynglas, byddai llifoedd dwyffordd yn lleihau 8%, 4% a 3%, yn ôl eu 

trefn, ac mae hynny’n cyferbynnu â’r gostyngiadau o rhwng 30 a 50% a 

fyddai’n digwydd yn sgil y cynllun. Yn yr un modd, byddai gostyngiadau 
canrannol bach o lai na 10% ar gyfer rhannau eraill o’r M4. 

 

6.444 Byddai’r Llwybr Glas yn denu traffig lleol yn hytrach na thraffig yr M4 ac 
ni fyddai’n cael llawer o effaith ar wella rhagweladwyedd amserau teithio. 

Byddai’r amodau traffig araf, stopio a chychwyn, yn drech ac ni fyddai’r 

Llwybr Glas yn darparu digon o gapasiti ychwanegol ar gyfer llifoedd 
traffig yn y dyfodol. Fodd bynnag, o ystyried y gofynion a fyddai’n cael eu 

gosod ar y Llwybr Glas, byddai’r cyflymder 50mya a ragfynegwyd gan yr 

Athro Cole yn anghyflawnadwy yn y blynyddoedd cynnar i raddau 
helaeth, ac yn sicr yn y blynyddoedd diweddarach, gan felly negyddu 

swyddogaeth hanfodol bresennol SDR yr A48. Felly, ychydig o 

gydnerthedd y byddai’n ei ddarparu i’r rhwydwaith ffyrdd a byddai’n 

anghynaliadwy. Mewn gwirionedd, byddai’r Llwybr Glas yn cynyddu 
traffig ar ran drymaf yr M4 rhwng C28 a C29. 

 

6.445 Byddai mabwysiadu’r Llwybr Glas yn achosi problemau gweithredol ar 

hyd rhai rhannau o’r A48 a’r A4810 a fyddai’n cael eu gwaethygu gan 

ddigwyddiadau. Byddai oedi i deithiau lleol yn gwaethygu problemau 
trafnidiaeth gyhoeddus hefyd. Profwyd hyn pan fu tân yn Nhwneli 

Brynglas yn 2011 a achosodd dagfeydd difrifol ar draws prif rwydwaith 

priffyrdd de-ddwyrain Cymru yn ei gyfanrwydd. Mae’r datganiad a wnaed 

gan Heddlu Gwent yn berthnasol yn hyn o beth… ”Mae SDR yr A48 yn 
gweithredu’n agos i’w chapasiti y rhan fwyaf o’r amser yn ystod y dydd 

wrth i gerbydau deithio o gwmpas ardal dinas Casnewydd a defnyddio’r 

ffordd hon fel ffordd osgoi. Mae pobl leol yn cwyno am hyn yn aml. Mae 
unrhyw achos o gau’r M4, yn enwedig yn ystod y dydd, yn arwain yn 

gyflym at draffig stond yn Ninas Casnewydd ac SDR yr A48. Gall hyn 

effeithio ar y llwybrau brys, yn enwedig i Ysbyty Brenhinol Gwent, neu 
symudiadau unrhyw gerbydau brys eraill yn ardal dinas Casnewydd” 

(S207). Gwelwyd y traffig stond hwn ledled Casnewydd yn ystod cyfnod 

yr Ymchwiliad a’r canlyniadau pellgyrhaeddol i ddiwydiant, modurwyr a 

thrafnidiaeth gyhoeddus. 
 

Byddai’r Llwybr Glas yn achosi anawsterau sylweddol i ddatblygiad tai 
enfawr Glan Llyn, byddai’n difetha’r strategaeth mynediad i’r briffordd y 

cytunwyd arni ac mae’r datblygwr yn ei wrthwynebu’n gryf. Mewn 

cyferbyniad, byddai’r cynllun yn gwella mynediad i’r datblygiad hwnnw. 
 

Yr effaith gymharol ar bolisi, beicio a cherdded 
 

6.446 Mae tystion Cycling UK yn honni y byddai’r cynllun yn anghydnaws â 

pholisïau a dyletswyddau cynaliadwyedd LlC, ac y byddai’r cynllun yn 
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tynnu’n groes i bolisïau i fynd i’r afael â thagfeydd, llygredd a’r newid yn 

yr hinsawdd, gwella iechyd y cyhoedd a lleihau anweithgarwch corfforol a 

gordewdra, a gwella ansawdd cyfleoedd. Maen nhw’n honni y byddai’r 
cynllun yn effeithio ar ddyheadau i atal colli bioamrywiaeth yn ogystal â 

pheidio â chyfrannu at bolisi trafnidiaeth integredig y llywodraeth. Mae’r 

holl ddatganiadau’n anghywir ac yn cael eu herio. Mae’r Adroddiad 
Datblygu Cynaliadwy yn disgrifio sut mae’r cynllun yn cyd-fynd â nodau 

Deddf 2015, ac mae’r ymagwedd datblygu cynaliadwy wedi cael ei 

mabwysiadu drwy gydol y broses o ddatblygu datrysiad i’r problemau 
sy’n gysylltiedig â’r M4. 

 

6.447 Mae’r draffordd arfaethedig ac ailddosbarthu’r M4 bresennol, ar y cyd â’r 
Metro, yn rhan hynod bwysig o weledigaeth LlC ar gyfer system 

drafnidiaeth integredig, effeithlon ar gyfer Cymru. O ran y newid yn yr 

hinsawdd, mae’r dystiolaeth yn awgrymu gostyngiad bach mewn carbon, 
a byddai ansawdd aer a llygredd sŵn yn gyffredinol yn elwa’n sylweddol o 

adeiladu’r cynllun. O ran bioamrywiaeth, mae datblygu mesurau lliniaru 

priodol wedi bod yn rhan annatod o ddatblygu’r prosiect cyfan ac yn 
destun cyfarfodydd a thrafodaethau rheolaidd â chynrychiolwyr yr 

awdurdodau perthnasol a rhanddeiliaid eraill. Rhoddwyd ystyriaeth 

benodol i’r effaith bosibl ar SoDdGAau Gwastadeddau Gwent ac ACA Afon 

Wysg, yn ogystal ag ACA, AGA a safle Ramsar Aber Afon Hafren. Mae’r 
camau gweithredu helaeth ac amlwg a gymerwyd wrth ddatblygu’r 

cynllun yn cydnabod y dyletswyddau a osodir yn y Deddfau a’r 

Rheoliadau perthnasol. 
 

6.448 Byddai’r cynllun yn fuddiol i gerdded a beicio. Mewn cyferbyniad llwyr, 
byddai’r ffyrdd ar hyd y Llwybr Glas, sy’n darparu’n dda ar gyfer 

cerddwyr gan gynnwys plant ysgol a beicwyr ar hyn o bryd, yn gweld 

cynnydd 42% mewn traffig a fyddai’n cael effaith niweidiol ar gerddwyr a 

beicwyr. Nid yw’r Athro Cole wedi cynnig unrhyw ddewisiadau amgen i’r 
cyfleusterau beicio a cherdded presennol hynny y gwneir defnydd da 

ohonynt, ond byddai uwchraddio’r A4810 ac SDR yr A48 yn dileu llwybrau 

troed ar wahân, yn gwahanu mwy o ardaloedd o bobtu’r ffordd ac, yn 
gyffredinol, yn cael effaith ddifrifol ar feicio a cherdded. Yn groes i honiad 

cyfeiliornus Cycling UK, byddai’r pecyn a argymhellir ganddynt yn cael 

effaith negyddol ar ffitrwydd corfforol yn sgil gostyngiad mewn 
athreiddedd ac atynioldeb beicio a cherdded. 

 

Argaeledd cyllid 
 

6.449 Mynegodd Mr Geffen a Dr Mackay bryder y byddai’r cynllun yn dibynnu’n 

drwm ar arian cyhoeddus a allai gael ei ddefnyddio i gefnogi creu 
cynlluniau beicio a cherdded o ansawdd uchel neu gynlluniau trafnidiaeth 

eraill ledled Cymru. Maen nhw’n honni y byddai dewis y Llwybr Glas yn 

hytrach na’r cynllun yn arwain at arbedion cost sylweddol. Maen nhw’n 
anghywir i feddwl hynny. Er nad oes lle i Ymchwiliadau Lleol Cyhoeddus 

argymell dyrannu cyllid y Llywodraeth i gynlluniau eraill sut bynnag, 

mae’n nodedig bod y cysyniad y mae Cycling UK wedi seilio ei bryderon 

ynghylch cyllid cyhoeddus arno yn wallus. Roedd yr Athro Cole wedi 
amcangyfrif hyd yma y byddai’r Llwybr Glas yn costio oddeutu £380m, 
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ond mae £838m yn ffigur mwy realistig yn ôl prisiau Ch4 2015. At hynny, 

pe byddai cyfnod adeiladu’r Llwybr Glas yn cael ei ymestyn dros sawl 

blwyddyn – mantais gyllidol honedig a ffafriwyd gan yr Athro Cole – yna 
mae’n anochel y byddai’r costau hyn yn cynyddu, oherwydd y byddai 

angen i orbenion contract gael eu hailadrodd o gymharu â chontract 

adeiladu cryno unigol. 
 

Materion peirianegol, cost ac economeg 
 

6.450 Mae honiad yr Athro Cole y byddai’r Llwybr Glas yn darparu mynediad 

gwell at Ddinas Casnewydd gyfan yn anghywir. Byddai’r cynllun 
cyhoeddedig yn darparu lefel briodol o fynediad i Gasnewydd ac oddi yno, 

yn gymesur â’i natur fel priffordd strategol. Byddai ailddosbarthu’r M4 

bresennol i’r gogledd o Gasnewydd yn cynnal a gwella cysylltedd â’r 

ddinas, yn ogystal â symudiadau mynediad llawn wrth G25 ar gyfer St 
Julians a Chaerllion. Byddai hynny’n amhosibl trwy’r Llwybr Glas. 

 

6.451 Mae’r Athro Cole wedi disgrifio’r Llwybr Glas fel “gwibffordd”. Nid yw hyn 
yn derm adnabyddadwy ym maes peirianneg priffyrdd yn y DU, ond gellid 

casglu o’i ddisgrifiad mai traffordd drefol ydyw gyda lefelau pob cyffordd 

wedi’u gwahanu’n llawn ac aliniad llif cyflymder uchel sy’n gymesur â 

safon traffordd o’r fath. Ni allai’r Llwybr Glas ddarparu safon o’r fath yn 
sicr, ond wrth ddatblygu manylion y dewis amgen, mae LlC wedi dod i 

farn gytbwys am safonau dylunio priodol rhwng ffactorau sy’n cystadlu yn 

erbyn ei gilydd, sef diogelwch, cost, effaith ar gymunedau a busnesau 
presennol a chysylltedd â’r rhwydwaith ffyrdd lleol presennol. Dyna oedd 

y sail i gynhyrchu Senario 7 yr Athro Cole (a dderbyniodd yn gyhoeddus), 

ond dylid nodi y byddai darparu cefnffordd drylwyr hyd at safonau 
gorfodol y DMRB, yn cynyddu costau ac effeithiau amgylcheddol yn 

sylweddol o gymharu â’r senario hybrid a pheirianneg gyfyngedig y 

gofynnir amdano gan yr Athro Cole sy’n gwbl groes i’r term “gwibffordd”. 
 

6.452 Mae’r Athro Cole wedi awgrymu y gallai’r Llwybr Glas gael ei adeiladu’n 

gynt na’r cynllun. Mae’n ymddangos bod nifer fawr o wrthwynebwyr wedi 

cymryd yr honiad cyfeiliornus hwnnw fel sail ar gyfer gwrthwynebu. 
Mae’n gwbl anghywir a chamarweiniol. Byddai cwblhau’r arolygon, y 

dadansoddiad a’r gweithdrefnau statudol angenrheidiol ar gyfer y dewis 

amgen yn golygu na allai unrhyw waith adeiladu ddechrau cyn 2023, a 

byddai angen cyfnod adeiladu o wyth mlynedd i adlewyrchu 
cymhlethdodau’r prosiect trefol penodol a fyddai’n cynnwys naw cyffordd 

aml-lefel newydd a gwella naw cyffordd un-lefel arall ar ffyrdd sydd 

eisoes yn cludo llawer iawn o draffig. Byddai’n anymarferol aflonyddu ar 
yr holl gyffyrdd hyn ar yr un pryd ac felly byddai angen ymestyn y gwaith 

adeiladu ar hyd cyfnod hir. At hynny, o ganlyniad i natur gyfyngedig iawn 

llawer o’r cyffyrdd trefol, byddai traffig wedi’i gyfyngu i un lôn i bob 
cyfeiriad yn ystod y cyfnod adeiladu a byddai angen i’r gwaith gwahanu 

lefel gael ei wneud yn ddilyniannol, a fyddai’n aflonyddu’n sylweddol ar y 

rhwydwaith cyfan yn y rhan honno o Gasnewydd. Nid yw aflonyddu o’r 

fath wedi cael ei ystyried wrth asesu BCR y dewisiadau amgen, ond 
byddai’n pwyso yn erbyn BCR amcangyfrifedig y Llwybr Glas. 
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6.453 Byddai dewis amgen y Llwybr Glas, trwy yrru gwibffordd drwy wead trefol 

Casnewydd, yn bygwth dymchwel oddeutu 20 eiddo preswyl a 30 eiddo 

masnachol. Byddai oddeutu 3,600 o eiddo preswyl a masnachol o fewn 
200m o’r llwybr arfaethedig a gallai llygredd sŵn ac aer gael effaith 

andwyol arnynt. Er enghraifft, byddai’r lefel ar wahân a fyddai’n 

angenrheidiol ar gyfer yr A48/ Commercial Road (Casnewydd) yn gofyn 
am adeiladu trosffordd o fewn ychydig fetrau o’r cyfadeilad fflatiau 

modern diweddar ar Commercial Road. Byddai digwyddiad o’r fath yn 

arwain at ganlyniadau amgylcheddol enfawr i’r ardal uniongyrchol honno 
ac ardaloedd preswyl poblog eraill ar hyd y llwybr, nid lleiaf oherwydd y 

byddai’r ffyrdd cerbydau aml-lefel wedi’u codi ymhell uwchlaw lefel 

ystafelloedd gwely. 
 

6.454 Nid yw’r Athro Cole wedi darparu unrhyw dystiolaeth i gefnogi ei 

amcangyfrif o £380m ar gyfer cost ei ddewis amgen. Cyfrifwyd mai cost y 
Llwybr Glas yw oddeutu £836m ac nid yw’n cynnwys unrhyw gostau ar 

gyfer gwella C28 neu C24 ymhellach yn y Coldra neu Barc Tredegar. Ni 

fyddai’r cyffyrdd hyn yn ymdopi erbyn y flwyddyn ddylunio. 
 

Tystiolaeth ategol Dr Mackay 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Yn dilyn cyhoeddi tystiolaeth newydd sylweddol gan LlC mewn ymateb i’r penderfyniad i 
ddileu tollau Croesfan Hafren yn 2018 a’r gydnabyddiaeth o’r angen am wariant 
ychwanegol sylweddol i wrthbwyso’r niwed difrifol a fyddai’n digwydd fel arall i Ddociau 
Casnewydd, ceisiodd Cycling UK ganiatâd i gyflwyno tystiolaeth ychwanegol i’r 
Ymchwiliad. Caniateais hynny, a rhoddir sylwedd y dystiolaeth honno isod. 

 

6.455 Yn dilyn y penderfyniad i ddileu tollau Croesfan Hafren yn 2018, mae 
Cycling UK, trwy Dr Mackay, yn amau: 

 

• p’un a yw’r carbon a gynhyrchir wedi cael ei asesu’n gywir  o 
ystyried twf 1.7% y flwyddyn mewn traffig, y mae’n ymddangos na 

fyddai’n arwain at dwf o 1.7% y flwyddyn mewn llygrwyr, oherwydd 
y byddai’r defnydd o gerbydau trydan yn gwthio dyddiad yr honiad 

ynghylch niwtraliaeth garbon y cynllun ymhellach yn ôl, y carbon a 
gynhyrchir gan y gwaith ychwanegol yn Nociau Casnewydd, ac ni 

roddwyd ystyriaeth i gyhoeddiad Llywodraeth y DU y bydd yn rhoi 
terfyn ar werthu ceir a faniau petrol a diesel confensiynol newydd 
erbyn 2040; 

 

• beth yw’r sail ar gyfer y cynnydd 1.7% rhagamcanol mewn traffig o 

ganlyniad i ddileu’r tollau yn hytrach na’u haneru, ac a oes unrhyw 

enghreifftiau eraill o gynnydd mewn traffig ac effeithiau economaidd 

o ganlyniad i ddileu tollau; 
 

• y cynnydd anesboniadwy yng nghostau’r cynllun o £1.131 biliwn i 
£1.321 biliwn; 

 

• y cynnydd yn y BCR heb dollau (1.5 i 1.7) o gymharu â’r cynnydd 
yn y BCR effeithiau ehangach (2.06 i 2.29); 
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• p’un a yw cost amcangyfrifedig y cynllun newydd yn ddigonol o 

ystyried pris sylfaenol 2015, absenoldeb lwfans ar gyfer chwyddiant 

neu TAW (a allai fod yn daladwy), y llog a fyddai’n daladwy ar y 
rhan honno o’r cyfalaf sy’n cael ei fenthyca ac ad-dalu elfen y cyfalaf 
a fenthycwyd; 

 

• p’un a fyddai’r £37.5 miliwn a gymerir o gyllideb datblygu 
economaidd LlC yn atal cynlluniau eraill rhag cael eu hadeiladu; 

 

• p’un a oes eglurder cyhoeddus ynglŷn â chost y cynllun a fyddai’n 
syrthio y tu allan i’r £1 biliwn a allai gael ei benthyca, a ph’un a 

fyddai ariannu’r cynllun yn atal prosiectau eraill; os felly,  beth 
ydynt? 

 

• pam mae LlC wedi anwybyddu polisi Porthladdoedd Llywodraeth y 

DU sy’n ceisio symud cludo nwyddau o ffyrdd i reilffyrdd, a 
 

• pam nad oes arwydd fod effaith dileu’r tollau ar hyfywedd trenau 

cynwysyddion i’r derfynfa gynwysyddion yng Nghaerdydd wedi cael 
ei hystyried, oherwydd y bydd dileu’r tollau’n cael effaith ar 

hyfywedd y ddau drên y dydd sy’n defnyddio’r derfynfa hon ac nid 
yw’r dystiolaeth wedi cyfeirio at y symudiad o reilffyrdd i ffyrdd a 
allai ddigwydd. 

 

Ymateb LlC i dystiolaeth ategol Dr Mackay 
 

6.456 Cododd Dr Mackay amheuon ynglŷn â’r cynnydd mewn traffig a fyddai’n 

digwydd ar yr M4 pan fydd y tollau’n cael eu dileu. I roi hyn mewn cyd- 

destun: 
 

• yn 2022, heb y cynllun ar waith, byddai 68,193 o gerbydau y dydd 
yn defnyddio’r M4 pe byddai hanner toll wedi cael ei chodi; 

 

• yn 2022, gyda’r cynllun ar waith, byddai’r M4 yn cludo 71,726 o 

gerbydau y dydd pe byddai hanner tollau wedi bod ar waith, sy’n 
cynrychioli cynnydd 5.1% a fyddai’n codi o ganlyniad i adeiladu’r 

cynllun; 
 

• yn 2022, gyda’r sefyllfa fwy ffafriol o ddim tollau ond heb y cynllun 
ar waith, byddai 82,383 o gerbydau y dydd yn defnyddio’r M4; 

 

• yn 2022, gyda’r sefyllfa fwy ffafriol o ddim tollau a’r cynllun ar 

waith, byddai 83,946 o gerbydau y dydd yn defnyddio’r M4, sy’n 

cynrychioli cynnydd o 1.9% o gymharu â’r sefyllfa o ddim cynllun 

ar waith, ac 
 

• yn 2037, gyda’r cynllun ar waith a dim tollau, byddai 98,714 o 
gerbydau y dydd yn defnyddio’r M4 

 

6.457 Holodd Dr McKay hefyd pam na chyfeiriwyd yn y dystiolaeth at yr 

astudiaethau awdurdodol iawn sydd wedi cael eu cynnal yn ddiweddar ar 

effaith lefelau traffig sy’n deillio o leihau neu ddileu tollau yn y DU. Nid 
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oes astudiaethau awdurdodol, ond rhai wedi’u seilio’n fras iawn ar 

gymharu’r cyfrifon cyn ac ar ôl, lle nad yw cynnydd mewn traffig cefndir 

yn cael ei wahanu. Sut bynnag, mae ymatebolrwydd i ostwng neu ddileu 
tollau yn benodol iawn i leoliad ac yn sensitif i ansawdd a hyd y llwybrau 

amgen, graddfa a chwantwm y tollau a’r tebygolrwydd o dalu. O ran 

Croesfannau Hafren, mae dileu toll £6.90 yn cyfateb yn fras i 75 munud o 
ran gwerth cyfartalog amser. Mae canlyniadau model traffig yr M4 yn 

cyd-fynd at ei gilydd â chanfyddiadau cynnydd mewn traffig yn sgil dileu 

tollau ar bontydd yn yr Alban ac yn Lloegr. 
 

6.458 Mae’r cynnydd mewn traffig sy’n deillio o ddileu’r tollau yn lleihau po 

bellaf i’r gorllewin y teithir. 
 

6.459 Byddai’r cynnydd mewn buddion sy’n gysylltiedig â’r sefyllfa dim tollau 
ond gyda’r cynllun ar waith yn cael ei gydbwyso gan y cynnydd mewn 

costau sy’n gysylltiedig â’r gwaith angenrheidiol yn y dociau. O ran 

cynnydd mewn costau, mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi 
adroddiad Mynegeion Prisiau Allbwn Adeiladu sy’n dangos, rhwng mis 

Rhagfyr 2013 a mis Rhagfyr 2017, yn gyffredinol, bod prisiau allbwn 

prosiectau seilwaith wedi cynyddu 4.6% yn unig, tra bod prisiau 
cyffredinol yn yr economi wedi cynyddu 5.6%. Felly, nid oes tystiolaeth i 

awgrymu y byddai chwyddiant adeiladu’n cynyddu’n gyflymach na 

chwyddiant cyffredinol. 
 

6.460 Nid yw’r costau a ddefnyddiwyd yn yr arfarniad economaidd o’r cynllun 

yn cynnwys TAW, yn unol â’r drefn ar gyfer asesu prosiectau priffyrdd. 

Mae’r arfarniad economaidd neu ddadansoddiad cost a budd yn asesu’r 
effeithiau ar lesiant cymdeithasol neu ddefnyddioldeb. Trosglwyddiad 

llywodraeth mewnol yw gwariant ar TAW. Byddai unrhyw wariant sy’n 

ddarostyngedig i TAW yn arwain at gynnydd mewn derbynebau treth 

cyffredinol y llywodraeth. Felly, nid yw gwariant sy’n ymwneud â TAW yn 
cynrychioli cost economaidd ac nid yw colled o ran llesiant neu 

ddefnyddioldeb yn gysylltiedig ag ef. Mae’n briodol, felly, eithrio TAW o’r 

arfarniad economaidd. Mae’r rheol hon yn berthnasol i bob asesiad o 
gynlluniau ffyrdd, p’un a ydynt yn gynlluniau llywodraeth leol neu 

genedlaethol, ac mae’n cyd-fynd yn llawn ag arweiniad hirsefydlog y 

Llywodraeth ar arfarnu economaidd. 
 

6.461 Byddai’r cynllun yn cael ei ariannu trwy gyfuniad o fenthyciadau 

Llywodraeth y DU a chyllidebau cyfalaf LlC. Nid yw costau benthyca wedi 
cael eu cynnwys yn yr arfarniad economaidd, sy’n cymharu buddion y 

cynllun â chost yr adnoddau sy’n ofynnol i gyflawni’r prosiect. Mater 

cyllidebol o fewn y llywodraeth, yn ei hanfod, yw p’un a yw’r cynllun yn 
cael ei ariannu trwy fenthyciadau’r DU neu gyllidebau cyfalaf. Nid yw’n 

dylanwadu ar BCR y cynllun. Y dull cywir o asesu arfarniad economaidd 

cynllun ffordd yw cymharu buddion y cynllun â chostau’r buddsoddiad 

sy’n ofynnol i’w gyflawni. Nid oes rhaid ystyried unrhyw fuddion a gollir 
trwy beidio â buddsoddi mewn rhyw bolisi arall a allai fodloni amcanion 

eraill. Awgrymodd Dr Mackay y byddai cynlluniau amgen fel teithio llesol 

yn darparu gwell gwerth am arian. Yn hyn o beth, dylid nodi mai diben yr 
arfarniad economaidd yw ystyried costau a buddion opsiynau sy’n mynd 
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i’r afael ag amcanion y cynllun. Nid diben yr arfarniad economaidd yw 

ystyried gwerth am arian polisïau sy’n bodloni rhyw amcan arall ac nad 

ydynt yn mynd i’r afael â’r materion a amlygwyd ynglŷn â’r M4 o amgylch 
Casnewydd. Er gwaethaf hynny, mae pwynt Dr Mackay heb ei brofi ac 

mae’n anwybyddu mater adenillion lleihaol. 
 

6.462 Cynhwyswyd effeithiau ehangach yn yr arfarniad economaidd o’r cynllun 

mewn ymateb i ganfyddiadau’r Pwyllgor SACTRA sy’n dangos na fydd 
gwerth effeithiau trafnidiaeth cychwynnol yr un fath â gwerth effeithiau 

economaidd terfynol, ac felly bod effeithiau economaidd ychwanegol 

uwchlaw gwerth effeithiau trafnidiaeth uniongyrchol. Ers adroddiad 1999, 

bu dau adolygiad mawr o drafnidiaeth a’r economi. Mae’r mwyaf 
diweddar o’r rhain: yr Adroddiad Trafnidiaeth, Buddsoddi a Pherfformiad 

Economaidd: Goblygiadau i Arfarnu Prosiectau, yn dod i’r casgliad bod 

tystiolaeth sylweddol fod gwelliannau i drafnidiaeth yn arwain at well 
canlyniadau economaidd yn yr ardal leol. Mae’n dod i’r casgliad bod 

astudiaethau sydd wedi edrych ar effeithiau prosiectau penodol, yn 

gyffredinol, yn canfod bod prosiectau trafnidiaeth mawr yn cael effeithiau 
cadarnhaol ar fesurau perfformiad economaidd, megis GDP neu 

gyflogaeth ardal leol, er bod effeithiau prosiectau llai yn anoddach eu 

canfod. 
 

6.463 Nododd Adroddiad SACTRA y gallai gwella hygyrchedd rhwng dau le fod o 

fudd i un o gymharu â’r llall weithiau, ond nid yw’r adroddiad ei hun yn 

rhoi tystiolaeth o amgylchiadau lle mae gwelliannau trafnidiaeth wedi 
arwain at effaith negyddol ar berfformiad economaidd ar gyfer economïau 

mawr sydd eisoes yn gydgysylltiedig. Mae’r dystiolaeth a roddwyd o 

amgylchiadau lle mae gwelliannau trafnidiaeth wedi cael effaith negyddol 

ar economïau lleol yn ymwneud â threfi bach ac ardaloedd gwledig. 
 

6.464 Mae’r cynllun cyffredinol yn garbon niwtral i bob pwrpas yn nhermau oes 
gyfan, ond nid yw’n bosibl meintioli’r effaith y gallai defnyddio cerbydau 

trydan ei chael mewn ffordd ystyrlon ar hyn o bryd. Nid oes unrhyw 

gyfrifiadau manwl o’r gwaelod i fyny wedi cael eu gwneud ar gyfer y 
cynlluniau arfaethedig i adleoli’r Dociau gan nad oes digon o fanylion ar 

gael ar hyn o bryd. Mae asesiad cychwynnol bras iawn yn rhoi cynnydd 

cyfan o 57,000 o dunelli o CO2 ar gyfer yr holl waith ABP. Gallai rhai 

gwelliannau i’r porthladd fod wedi digwydd beth bynnag, ond heblaw am 
hynny mae’r cynnydd cyfan mewn carbon yn cynrychioli cynnydd oddeutu 

11% mewn carbon cyfalaf ar gyfer y cynllun. Byddai hynny’n gwthio’r 

dyddiad niwtraliaeth garbon ar gyfer y cynllun yn ôl oddeutu pedair neu 
bum mlynedd. 

 

6.465 Yn ei dystiolaeth ychwanegol, cododd Cycling UK gwestiynau ynghylch 

newid o gludo nwyddau o ffyrdd i reilffyrdd (o ran Dociau Casnewydd) a’r 

effaith y byddai dileu’r tollau’n ei chael ar hyfywedd trenau cynwysyddion 

i’r derfynfa gynwysyddion yng Nghaerdydd. Dylid nodi bod gan Ddociau 
Casnewydd gysylltiadau rheilffordd da eisoes a fyddai’n cael eu cynnal a’u 

diogelu pe byddai’r cynllun yn cael ei gymeradwyo. Amcan polisi 

perthnasol LlC yw cynyddu symudiad cargo a theithwyr ar y môr i leihau 
symudiadau  cerbydau  ar  y  rhwydwaith  ffyrdd.  Fodd  bynnag,  mae 
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Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2008 yn pwysleisio’r angen am 

integreiddio effeithiol rhwng y dociau a’r rhwydwaith ffyrdd. Nid  yw 

effaith dileu tollau croesfan Hafren ar hyfywedd trenau cynwysyddion i 
derfynfa gynwysyddion Caerdydd yn fater i’r Ymchwiliad, ond dylid nodi y 

byddai unrhyw symudiad o reilffyrdd i ffyrdd yn arwain at fwy o dagfeydd 

ar yr M4 a fydd yn cryfhau’r achos o blaid y cynllun (ID/210 Revision B). 
 

 Grŵp Cymunedo l M agwyr gyda G wndy (O150)  
 

Tystiolaeth y Cynghorydd Frances Taylor a Dr Mario Bisi (O311) 
 

6.466 Roedd y gwrthwynebiad, a gyflwynwyd ar ran preswylwyr Magwyr, yn 

bellgyrhaeddol ac yn cynnwys 50 pwynt unigol. Yn eu plith, roedd 

cynrychiolwyr y preswylwyr o’r farn y byddai’r cynllun cibddall yn cael 
effaith sylweddol, anghymesur a pharhaol yn lleol. Roedd argaeledd 

gwybodaeth o  ansawdd da mewn arddangosiadau cyhoeddus yn 

anwybyddu dewisiadau amgen rhesymol, yn annigonol o ran rhybuddio 

pobl leol am effaith y cynllun arfaethedig. Ond, er gwaethaf hynny, 
derbynnir bod angen datrysiadau cydnerth i broblemau’r M4 o amgylch 

Casnewydd (ID90). 
 

6.467 Fodd bynnag, dylai’r cynllun digyfiawnhad, anghynaliadwy a niweidiol 

gael ei wrthod oherwydd: 
 

• byddai’n rhy fawr i’r angen cyfyngedig oherwydd bod y cynnydd 
mewn traffig ac o ganlyniad i ddileu tollau yn y dyfodol wedi’i 

oramcangyfrif tra bod amser adeiladu wedi cael ei 
danamcangyfrif*; 

 

• ni fyddai buddion cynaliadwy tymor hir yn cronni; 
 

• bydd yr A465 well yn darparu cydnerthedd i’r M4 ac yn lleihau 
traffig arni; 

 

• effaith cyffordd Gwndy/Rogiet sy’n annerbyniol o fawr a 

chymhleth; 
 

• yr effaith ar asedau treftadaeth; 
 

• mae’r cynnydd mewn sŵn wedi’i danamcangyfrif, a byddai ardal 
bywyd gwyllt Cors Magwyr yn dioddef effeithiau niweidiol 

anghymesur; 
 

• byddai’r Gwastadeddau bregus yn wynebu pwysau datblygu 

ychwanegol a newydd a fyddai’n groes i’w buddiannau tirwedd 
hanesyddol ac ecoleg; 

 

• mae ffyrdd newydd yn denu traffig ychwanegol, gan felly negyddu 
amserau teithio gwell i ddechrau, a 

 

• byddai’r cynllun yn gwrthdaro â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol ac mae wedi cael ei feirniadu gan y Comisiynydd 
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Cenedlaethau’r Dyfodol. 
 

6.468 Yn lle hynny, byddai’r mesurau canlynol i annog newid moddol yn 
ddigonol i negyddu’r angen am y cynllun, a dylid ymchwilio iddynt: 

 

• systemau rheilffyrdd a bysiau Metro De Cymru, gorsafoedd rheilffordd a 
chynlluniau parcio a theithio newydd; 

 

• gwelliannau ffyrdd y Llwybr Glas (Dewis Amgen 1 neu 2), gan wella 
cefnffordd yr A465 i’w cwblhau; 

 

• cynlluniau teithio llesol, gan gynnwys llwybr defnydd a rennir o Wndy i 

Rogiet, cau cyffyrdd presennol yr M4 ac addasiadau rheoli traffig i’r 
ffordd, a 

 

• gwiriadau cyflymder cyfartalog ychwanegol ar yr M4, gydag arwyddion 

negeseuon amrywiol yn dangos amserau teithio ar lwybrau oddi ar y 
draffordd ac addasiadau i osodiad y draffordd bresennol. 

 

6.469 Mae’r preswylwyr yn pryderu y byddai’r cynllun yn cael effaith andwyol ar 

Wastadeddau Gwent ac yn datgysylltu pentrefannau pellennig fel 

Llandyfenni, Knollbury a Saint-y-brid. Byddai’r cynllun yn cael effeithiau 
tymor hir ar dirwedd, treftadaeth ddiwylliannol a lleoliad yr ardal. Y brif 

enghraifft o hyn fyddai dymchwel yr adeilad rhestredig yn Nhŷ Woodlands 

a’r effaith niweidiol ar y maen hir yng Ngwndy. 
 

6.470 Byddai’r draffordd ar lefel uchel i groesi’r llinell reilffordd yn Llandyfenni, 

a fyddai’n achosi mwy o sŵn yng ngogledd a gorllewin Magwyr. Nid yw’r 
modelu sŵn yn ystyried newidynnau fel cyflymder y gwynt a chynnydd 

mewn traffig ar yr A4810, ac mae’r cynigion lliniaru sŵn yn gwbl 

annigonol, yn enwedig i breswylwyr Llandyfenni. 
 

6.471 Byddai’r cynllun yn effeithio ar natur dawel ardaloedd o gefn gwlad 

cyfagos, fel Cors Magwyr a Gwastadeddau Gwent i’r de o’r A4810, ac yn 
cael effaith niweidiol sylweddol ar amwynder lleol a mwynhad tawel o 

eiddo. Mae hyn yn groes i nodau Llesiant 1 a 2 Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol. 
 

6.472 Pe byddai’r cynllun yn cael ei fabwysiadu, dylai gael ei addasu i ddarparu: 
 

• cysylltiadau lleol â Llandyfenni, Rockfield, Knollbury a Saint-y-brid, 
a mynediad parhaus drwy gydol y cyfnod adeiladu ar gyfer 

busnesau Bencroft Lane; 
 

• mesurau amddiffyn rhag sŵn digonol ar gyfer Llandyfenni, gan 
gynnwys rhwystrau sŵn gwell; 

 

• prentisiaethau gyda chontractwyr ar gyfer ysgolion lleol; 
 

• darpariaeth teithio llesol warantedig; 
 

• adleoli ficerdy Magwyr ger y dref, a 
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• rhwystrau sŵn wedi’u haddasu ger Magwyr, i atal sŵn rhag 

adlewyrchu tuag at Landyfenni, ac ar hyd ochr ogledd-orllewinol 

Magwyr a Gwndy. 
 

*Nodyn yr Arolygydd 
 

Yn yr Ymchwiliad, cwynodd y Cynghorydd Taylor ar lafar fod cynrychiolwyr y gymuned 
dan anfantais oherwydd “diffyg cydraddoldeb arfog”, sef, mewn geiriau eraill, nad oedd 
ganddynt arbenigwr ar draffig, y gyfraith na materion eraill i’w cynghori. Rhoddais 
sicrwydd iddynt petawn yn credu nad oedd Mr Whittaker (o ran materion traffig) neu 
unrhyw rai eraill yn siarad yn blaen gyda thystion neu’n bod yn rhy gymhleth gyda nhw, y 
buaswn i neu Mr McCooey yn eu herio. Ni chododd unrhyw faterion o’r fath. 

 
Wrth gael ei holi, esboniodd y Cynghorydd Taylor nad oedd y grŵp yn cynrychioli’r Cyngor 
Cymuned, ond eu bod yn cael eu cefnogi ganddo. Roeddent wedi cysylltu ag oddeutu 40% 
o breswylwyr lleol ac yn credu bod tua 25% o’r rhai y cysylltwyd â nhw yn erbyn y 
cynllun. 

 

Ymateb LlC 
 

6.473 Byddai’r cynllun o fydd i Fagwyr a Gwndy trwy: 
 

• fodloni  anghenion  y  boblogaeth  leol  sy’n  cynyddu  trwy  wella 
hygyrchedd a lleihau tagfeydd; 

 

• lleihau nifer y cerbydau nwyddau trwm a thraffig arall sy’n teithio 

trwy’r ardal adeiledig, gan felly leihau’r angen am wariant lleol ar 
gynllun ffordd osgoi’r Cyngor Sir; 

 

• gwella mynediad i orsaf reilffordd Twnnel Hafren, heb wariant gan 

yr awdurdod lleol; 
 

• gwelliant lleol i rannau o lwybrau cerddwyr a beicwyr, a mannau 

eraill, a 
 

• darparu coetir newydd ac ardal lliniaru amgylcheddol fawr i’r de- 

ddwyrain o Wndy, gan felly wella’r gwerth amwynder  i 

breswylwyr lleol a gwella’r amgylchedd. 
 

6.474 Mae’r rhagfynegiadau traffig wedi ystyried gwelliannau i’r A465. Mae’r 

traffig ychwanegol a fyddai’n defnyddio’r draffordd pan fyddai’r tollau’n 

cael eu dileu neu eu lleihau wedi cael ei gyfrifo. Mae’r holl welliannau a 
gynlluniwyd i drafnidiaeth gyhoeddus wedi cael eu cynnwys wrth asesu’r 

cynllun. Ni fyddai cau cyffyrdd presennol yn lleihau’r angen am y cynllun, 

boed hynny’n unigol neu ar y cyd â gwelliannau rheoli traffig eraill i’r 
draffordd bresennol sydd islaw’r safon. 

 

6.475 Byddai’n ofynnol i’r contractwr ddyrannu o leiaf 12% o gyfanswm y 

costau llafur i hyfforddeion newydd a fyddai’n cael contract prentisiaeth, 
hyfforddai neu gyflogaeth â’r contractwr neu’r is-gontractwyr, a byddai 

rhaglen hyfforddi dderbyniol yn cael ei chyflwyno. Byddai hyn yn cynyddu 

buddion economaidd lleol y cynllun i’r eithaf, yn y tymor byr a’r tymor 
hir, ac yn fuddiol i gyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol. 
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6.476 Mae’r feirniadaeth o ansawdd yr arddangosfeydd gwybodaeth gyhoeddus 

yn anghywir. Mae’n ffaith bod arolwg gwerthuso o fynychwyr, ar adeg yr 

arddangosfeydd, yn dangos bod 90% yn tueddu i “gytuno neu gytuno’n 
gryf” bod yr arddangosfeydd wedi eu helpu i ddeall y cynigion. Roedd 

92% yn cadarnhau eu bod wedi cael yr holl wybodaeth yr oeddent ei 

heisiau am y cynllun. Ystyriwyd llawer o ddewisiadau amgen yn drylwyr 
ac fe’u cyhoeddwyd ledled Gwent ar gyfer sylwadau. Mae’r Ymchwiliad 

wedi cael ei hysbysu’n briodol ac yn ymddangos yn fynych yn y 

cyfryngau. Mewn ymgynghoriadau cynharach, ystyriwyd dros 100 o 
ddewisiadau amgen cyn i Weinidogion ddewis y cynllun a ffefrir, sef 

proses y barnwyd ei bod yn gyfreithlon. 
 

6.477 Ni fyddai’r Llwybr Glas yn mynd i’r afael â phroblemau’r M4 nac yn 

cyflawni amcanion y cynllun a byddai’r mesurau gwella trafnidiaeth 
gyhoeddus a gynigiwyd, gyda’i gilydd, yn lleihau llif traffig ar yr M4 hyd 

at 6% yn unig. Byddai hynny’n annigonol i fynd i’r afael â’r broblem sy’n 

bodoli heddiw, heb sôn am yn y dyfodol wrth i draffig gynyddu. Mewn 
cyferbyniad, byddai’r cynllun yn darparu gwerth da am arian ac yn 

gynaliadwy. 
 

6.478 Mae’r cynllun yn cyd-fynd â’r diffiniad o ddatblygu cynaliadwy a osodir yn 

Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 ac fe’i datblygwyd yn unol â’r 

5 ffordd o weithio sy’n ofynnol gan y Ddeddf. 
 

6.479 Derbynnir bod cynlluniau newydd yn ysgogi traffig, ond dim ond o ambell 

ganran yn yr achos hwn. Dylid cymharu hynny â’r cynnydd cyffredinol a 

ragwelir mewn traffig, a amlinellir yn adroddiad yr Adran Drafnidiaeth ar 
Ragolygon Traffig Ffyrdd 2015, sy’n dangos y byddai traffig yn cynyddu 

rhwng 19% a 55% rhwng 2010 a 2040 heb  ystyried traffig a ysgogir. Ar 

y rhwydwaith ffyrdd strategol, byddai’r twf hwnnw oddeutu 29% i 60% 

rhwng 2010 a 2040. Mae’r holl gynlluniau ffyrdd neu drafnidiaeth 
gyhoeddus berthnasol wedi cael eu modelu yn y model trafnidiaeth ar 

gyfer y cynllun. Fodd bynnag, nid yw’r traffig ychwanegol a fydd yn 

defnyddio’r M4 yn sgil dileu neu leihau tollau Croesfan Hafren wedi cael ei 
gynnwys*. 

 
Nodyn yr Arolygydd: 

 

*Cyhoeddwyd cadarnhad y byddai Llywodraeth y DU yn dileu’r tollau o Groesfannau 
Hafren yn dilyn ymddangosiad y Cyngor Cymuned a’r gwrthbrawf i’w hachos. 
Cadarnhaodd y Cynghorydd Taylor ar lafar i Swyddog y Rhaglen, yn ystod wythnos olaf yr 
Ymchwiliad, nad oedd hi eisiau cyflwyno tystiolaeth ychwanegol i’r Ymchwiliad ar y mater 
hwn neu faterion eraill. 

 

6.480 Byddai gan y cynllun ddigon o gapasiti ar gyfer y dyfodol a byddai 
amserau teithio’n cael eu gwella a’u cynnal yn y dyfodol. Ni fyddai baich 

ychwanegol yn cael ei osod ar unrhyw ffordd leol arall. Byddai’r broses o’i 

adeiladu’n bodloni dymuniad 89% o gwmnïau (arolwg Cydffederasiwn 

Diwydiant Prydain (CBI), sydd o’r farn bod buddsoddi yn y rhwydwaith 
traffyrdd yn hollbwysig neu’n fuddiol, ac y byddai’n arwain at fuddion 

economaidd ehangach. Byddai’n cynnig gwerth da am arian hyd yn oed 

heb ddileu’r tollau. Mae gosodiad cynyddol gyffredin C23 yn ofynnol i 
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ganiatáu ar gyfer y cysylltiadau â’r M4, yr M48 a’r B4245. 
 

6.481 Pe byddai’r cynllun yn symud yn ei flaen, byddai trafodaethau pellach yn 
cael eu cynnal â phobl leol ynglŷn â chau ffyrdd ymyl dros dro a’r 

gwyriadau dros dro angenrheidiol. 
 

6.482 Derbynnir y byddai effeithiau niweidiol ar y dirwedd, ond byddent yn 

dderbyniol ar y cyfan. Ni fyddai effeithiau sylweddol ar y gwarchodfeydd 

natur yng Ngwastadeddau Gwent, a byddai’r maen hir hynafol yng 

Ngwndy yn cael ei amddiffyn gan wal gynnal fach. Byddai llwybr ag 
arwyddion yn cael ei adeiladu i ganiatáu mynediad i’r maen hir, a byddai 

hynny’n fwy hygyrch i’r cyhoedd o gymharu â’r sefyllfa bresennol. 

Byddai’r cynllun yn cael effaith niweidiol ar dirwedd hanesyddol y 
Gwastadeddau. Nid oes unrhyw ddatblygiad ar y Gwastadeddau wedi’i 

neilltuo yn CDLl Casnewydd, a byddai unrhyw ddatblygiad arfaethedig yn 

ddarostyngedig i reolaeth gynllunio a pholisi cynllunio cenedlaethol. 
 

6.483 Mae dosbarthiad y rhwystrau sŵn arfaethedig wedi cael ei ystyried yn 

ofalus er mwyn darparu’r mesurau lliniaru ger y nifer fwyaf o bobl heb 

arwain at effeithiau annerbyniol ar draws ardal y cynllun sydd ar lefel isel 
yn bennaf. Ni ellid cyfiawnhau rhwystrau lleddfu sŵn uchel i amddiffyn 

Llandyfenni (PIQ136). 
 

6.484 Byddai’r cynllun yn cyfrannu at gyflawni’r nodau llesiant a amlinellir yn 

Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, fe’i datblygwyd yn unol â’r 

Ddeddf a byddai ei ddyluniad yn bodloni’r diffiniad o gynaliadwyedd, ond 
ni fyddai Dewisiadau Amgen 1 a 3 (y Llwybr Glas). 

 

6.485 Byddai’r cynllun yn cynnwys mesurau teithio llesol gwell, gan gynnwys 
cysylltu’r llwybr a rennir o’r B4245 â phwyntiau allweddol yn yr ardal. 

 

Mr P J Cromwell (O099) 
 

6.486 Cyflwynodd Mr Cromwell, sydd wedi bod yn byw yn Rogiet ers tro, 

ddeiseb fawr i’r Ymchwiliad yn gwrthwynebu aliniad y draffordd 

arfaethedig o’r B4245 i’r M48 yn Llanfihangel Rogiet, gydag un llofnodwr 
o blaid y cynllun. Cyflwynodd hefyd adroddiad papur newydd, a 

gefnogwyd ganddo, a oedd yn amlygu’r angen am adeiladu’r cynllun yn 

gyflym er mwyn hwyluso datblygu economaidd yn ne Cymru (ID38). 
 

6.487 Cynigiodd Mr Cromwell y canlynol: 
 

• lleihau’r pwysau traffig ar y B4245 rhwng Cil-y-coed a Magwyr ar 

y ffordd fynediad i orsaf reilffordd Cyffordd Twnnel Hafren; 
 

• astudiaeth fanwl o effeithiau’r cynllun ar ardal Magwyr, gan 
gynnwys bygythiad posibl llifogydd o’r ddau bontŵn dŵr a gynigir 

ger y bythynnod a Fferm Old Court; 
 

• mabwysiadu’r Llwybr Gwyrdd, a fyddai’n  gwarchod 

gwasanaethau Magwyr ar eu ffurf bresennol ac yn lleihau’r tir a 
gymerir trwy CPO ger Gwndy, Rogiet a Llanfihangel, ac 
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• adeiladu ffordd liniaru’r M4 yn gyflym i leihau’r broblem 

gynyddol, fel y gofynnwyd gan 60 o arweinwyr busnes yng 

Nghymru sy’n cydnabod effeithiau niweidiol tagfeydd ar ragolygon 
cwmnïau brodorol a’u hymdrechion i ddenu buddsoddiad newydd. 

 

Ymateb LlC 
 

6.488 Byddai’r cysylltiad arfaethedig rhwng y B4245, yr M48 a rhwydwaith y 

draffordd wrth G23 yn darparu cysylltiad ychwanegol â’r rhwydwaith 
ffyrdd strategol ac yn gwella hygyrchedd lleol, gan gynnwys mynediad i 

orsaf reilffordd Twnnel Hafren. Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cynnal 

ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â mynediad a chyfleusterau parcio yn yr 
orsaf reilffordd, ac mae’r Cyngor yn gyfrifol am unrhyw gynigion 

cysylltiedig a allai ddod i’r amlwg. 
 

6.489 Rhagwelir y bydd traffig ar hyd y B4245 yn lleihau trwy Fagwyr ac i’r 

dwyrain o Gil-y-coed oherwydd y byddai traffig yn newid i ddefnyddio’r 

gyffordd newydd arfaethedig i gyrraedd y rhwydwaith traffyrdd, ond 
byddai’n cynyddu ar y B4245 o Gil-y-coed i Rogiet. Ar y B4245 trwy 

Rogiet, byddai llifoedd 2022 yn cynyddu o 12,500 o gerbydau y dydd i 

14,350 pan fyddai’r cynllun ar agor. Ni fyddai’r cynnydd hwn mewn traffig 
yn bygwth capasiti cludo’r ffordd (PIQ/060). 

 

6.490 Mae’r CPO yn ardal Rogiet yn sicrhau’r tir sy’n angenrheidiol ar gyfer 
ardaloedd trin dŵr, draenio ffyrdd, a’r gyffordd arfaethedig ar y B4245. 

Nid oes unrhyw ran o’r tir hwn wedi’i chynnwys yn nyraniad CDLl Sir 

Fynwy ar gyfer tai. Mae tir hefyd wedi’i gynnwys yn y CPO ar gyfer 
adeiladu lagwnau trin dŵr a chloddwaith a fyddai’n eu hamddiffyn rhag 

cael eu gorlifo â llifddwr o’r gorlifdir ehangach. 
 

6.491 Nodir pwynt Mr Cromwell ynglŷn â gwasanaethau’r draffordd, ac mae 
trafodaethau â’r cwmni hwnnw’n parhau. 

 

6.492 Amlinellir datganiad o dir cyffredin rhwng LlC a Mr Cromwell yn ID/038. 
 

Mr Alan W ilk ins o’r Gymdeithas Trafn id ia eth Rheilffyr dd Cu l (O 6901)  
 

6.493 Mae’r Gymdeithas yn cydnabod problem tagfeydd ar yr M4, sy’n rhwystro 

ffyniant economaidd ardal gyfan de Cymru. Mae’n credu bod dulliau gwell 

o ddatrys y broblem na’r cynllun arfaethedig. Yr hyn sy’n ganolog i’r 

datrysiad yw Metro De Cymru arfaethedig a allai gael ei ddatblygu trwy 
broses dendro ar gyfer masnachfraint rheilffyrdd nesaf Cymru a’r Gororau 

yn 2018. Gallai’r contract amodi bod rhaid i’r contractwyr, yn eu cynigion, 

gynnwys dulliau nad ydynt yn ymwneud â ffyrdd o liniaru tagfeydd ar y 

draffordd trwy gynnig dewisiadau amgen ar y rheilffyrdd. Gallai cyllid 
arloesi gael ei ddarparu o gyllideb prosiect yr M4 wedi’i ganslo i 

ddarparu’r gwariant cyfalaf angenrheidiol ar gyfer cynllun o’r fath 

(ID/122). 
 

6.494 Mae’r Gymdeithas hefyd yn cydnabod y byddai lleihau’r tollau ar 

Groesfannau Hafren yn cynyddu traffig ffyrdd yn sylweddol i Loegr ac 
oddi   yno.   I   wrthbwyso’r   cynnydd   anochel   mewn   traffig,   mae’r 
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Gymdeithas yn credu y dylai cyfleusterau parcio a theithio a 

gwasanaethau trên sylweddol well gael eu darparu ger ochr Cymru o 

Groesfannau Hafren. Dylai cyfleusterau parcio gael eu darparu hefyd yn y 
prif gyrchfannau yng Nghymru, megis Caerdydd a Chasnewydd, a’u 

cynnwys yn y cynigion ar gyfer y Metro. Gallai hyn, ynghyd â gwelliannau 

i brif linell reilffordd de Cymru, y llinell i Henffordd ac eraill liniaru 
tagfeydd ar y draffordd i’r fath raddau y byddai’n dileu’r angen am hyd 

newydd o draffordd ac felly’n arbed asedau golygfaol ac amgylcheddol 

naturiol Gwastadeddau Gwent a Gwlyptiroedd Casnewydd. Yr hyn sy’n 
achos pryder arbennig yw’r llygredd a allai ddeillio o ffactor Oslo, o 

ganlyniad i’r rhyng-gysylltiad rhwng arwyneb y ffordd/teiars. 
 

6.495 Gallai’r brif linell reilffordd gael ei gwella hefyd i allu cludo nwyddau 

ychwanegol. O ystyried newidiadau demograffig sy’n arwain at lai o 
ddefnydd o geir, byddai’r pecyn hwn o ddewisiadau amgen wedi’u seilio 

ar reilffyrdd yn ddigonol ar gyfer y dyfodol rhagweladwy. Fodd bynnag, 

pe byddai’r cynllun yn cael ei adeiladu, byddai’n bwysig sicrhau  na 
fyddai’r bont arfaethedig dros y rheilffordd yn Llandyfenni yn rhwystro 

datblygu gorsaf “rodfa” Magwyr a Gwndy, ac y gallai Pont Afon Wysg 

gynnwys darpariaeth ar gyfer defnyddwyr nad ydynt yn fodurwyr. 
 

Ymateb LlC 
 

6.496 Derbynnir y byddai adeiladu’r draffordd ar draws Gwastadeddau Gwent 

yn cael effaith niweidiol ar yr ardal, ond byddai maint ac arwyddocâd yr 

effeithiau hynny’n dderbyniol. 
 

6.497 Byddai unrhyw fygythiad o lygru cyrsiau dŵr o ganlyniad i ffactor Oslo yn 

cael ei liniaru gan y mesurau draenio cadarnhaol, gan gynnwys lagwnau 
wedi’u hidlo, sianeli dal dŵr glaswelltog a gwelyau cyrs sydd wedi’u 

cynnwys yn y cynllun. Roedd yr asesiad ansawdd aer a ddefnyddiwyd i 

gyfiawnhau’r cynllun yn cynnwys allyriadau o draul brêcs a theiars a 

sgraffelliadau ar y ffordd. Dangosodd y canlyniadau aer na thorrwyd 
safonau ansawdd aer ar gyfer deunydd gronynnol mân ac y byddai’r 

cynllun arfaethedig yn arwain at newidiadau dibwys yn  unig  i 

grynodiadau PM10. 
 

6.498 Derbynnir y byddai Metro De Cymru o fudd sylweddol i’r rhanbarth, ond 
byddai ei effaith yn fach ar lifoedd traffig yr M4, o’i ystyried ynghyd â’r 

holl raglenni gwella trafnidiaeth gyhoeddus cyfredol eraill, a byddai’n 

dileu 6% o draffig ar y mwyaf yn unig, sy’n gyfystyr â 2 flynedd o dwf ar 

y draffordd yn fras (ID073). 
 

6.499 Mae problem ar y draffordd ar hyn o bryd. Byddai hynny’n cynyddu’n 
sylweddol dros amser ond ni fyddai’r Metro’n cael ei gwblhau am 

flynyddoedd. Ni fyddai newidiadau i gyfansoddiad demograffig y DU a 

dyfodiad cerbydau ymreolaethol yn cael effaith ar yr M4 am ddegawdau, 
ac nid oes unrhyw gynigion pendant yn cael eu hystyried yn y DU ar hyn 

o bryd ar gyfer newid mawr o gludo nwyddau ar y ffyrdd i’r rheilffyrdd 

(ID/122). 
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6.500 Cynigir yr orsaf rodfa bosibl mewn lleoliad oddeutu 1.3km o’r bont 

draffordd arfaethedig yn Llandyfenni, ac felly ni fyddai’r cynllun yn cael 

llawer o effaith arni (PIQ040). 
 

6.501 Mae’r achos dros ddarpariaeth ar gyfer defnyddwyr nad ydynt yn 

fodurwyr ar draws Pont Afon Wysg yn wan. Byddai darpariaeth o’r fath yn 
ddrud, yn cynyddu faint o dir a gymerir o’r SoDdGA a Dociau Casnewydd 

ac yn arwain at oblygiadau diogelwch i Borthladd Casnewydd oddi tani. 

Mae Pont bresennol SDR yr A48 ar draws Afon Wysg yn darparu dewis 
amgen addas (PIQ/120). 

 

Mr A R Pickup (O77) 
 

6.502 Mae gan Mr Pickup wybodaeth helaeth am y system ddraenio sydd ar 

waith ar draws Gwastadeddau Gwent ac mae wedi rhoi cyngor i lawer o 
gyrff ar reoli gwlyptiroedd ledled y DU. Mae ei wrthwynebiad yn troi ar 

ddigonolrwydd y system draenio ffyrdd arfaethedig i ddiogelu 

Gwastadeddau Gwent. 
 

6.503 Mae’r SoDdGAau yn dibynnu ar y system o ffosydd draenio sydd, yn eu 

tro, yn dibynnu ar ddŵr o ansawdd addas. Lluniwyd eu ffiniau’n fwriadol i 
amgáu’r dalgylchoedd sy’n draenio i’r ffosydd. Mae gan y gwelyau cyrs 

arfaethedig allu cyfyngedig i lanhau dŵr budr ac nid ydynt yn gweithio’n 

gemegol yn y tymor hir. Byddai dŵr gwenwynig yn mynd i mewn i’r 
SoDdGAau a byddai halogyddion sy’n hydawdd mewn dŵr yn achosi 

problem benodol, ac felly hefyd perygl gollyngiadau. Ni fyddai cynigion 

LlC ar gyfer ymdrin â gollyngiadau dŵr ffo yn cydymffurfio â DMRB HD 
45/ 09 

 

6.504 Derbynnir y byddai’r system ddraenio arfaethedig yn rhagori ar safonau 
dylunio arferol. Mae’r data glawiad a ddefnyddiwyd wrth ddylunio’r 

system ddraenio yn annigonol ac nid yw’n adlewyrchu  canlyniadau’r 

newid yn yr hinsawdd. Gallai stormydd dwysach fod yn drech a gorlethu’r 
system ddraenio. Goramcangyfrifwyd effeithiolrwydd y system drin trwy 

welyau cyrs, yn enwedig yn ystod cyfraddau llif uchel, a’i gallu i gael 

gwared ar ffosffadau. Mae’n ymddangos bod anghysondeb rhwng y gallu 
y gwyddys fod gan sianeli draenio wedi’u leinio â glaswellt i ymdopi â 

halogyddion toddedig a’r data a amlinellir yn y DA. Dylai dŵr ffo priffyrdd 

gael ei ollwng i brif afonydd yn unig, a lle y byddai perygl o orlifo, dylai 

cloddiau gael eu codi o bobtu i’r sianeli i sicrhau na allai dŵr halogedig 
lifo drosodd. 

 

Ymateb LlC 
 

6.505 Mae’r amcangyfrifon o gyfraddau llif dŵr ffo yn cydymffurfio â safonau’r 

diwydiant, arweiniad y DU a’r data sydd ar gael, ac o’u cymhwyso i’r 

dyluniad draenio, dangosir na fyddai angen diogelu’r sianeli sy’n derbyn 

rhag gorlifo (WG1.17.1). 
 

6.506 Cynlluniwyd yr ardaloedd trin dŵr a’r sianeli ymyl ffordd wedi’u leinio â 

glaswellt i sicrhau tebygolrwydd uchel iawn y byddai unrhyw lygredd yn 

cael ei leihau gymaint â phosibl i lefel dderbyniol o isel. Byddai’r system 
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ddraenio’n cael ei chynnal trwy amserlenni archwilio a chynnal a chadw 

rheolaidd, a byddai’r gollyngiadau arfaethedig yn ddarostyngedig i raglen 

fanwl o fonitro ar gyfer ansawdd dŵr a pharamedrau biolegol i ddarparu 
sicrwydd ynglŷn â pherfformiad. Byddai gollyngiadau dŵr i’r SoDdGA yn 

bodloni’r gofynion a nodir gan CNC. 
 

6.507 Byddai’r defnydd arfaethedig o sianeli wedi’u leinio â glaswellt, lagŵn 

rheoli llygredd, lagŵn arafu a gwely cyrs yn rhagori ar unrhyw system 
debyg a ddefnyddir yn y DU ar hyn o bryd sy’n gwasanaethu traffyrdd 

neu ffyrdd pob diben. At ei gilydd, mae’r systemau hyn yn llai na’r 

system a gynigir ar gyfer Gwastadeddau Gwent, y byddai pob un o bedair 

elfen y strategaeth trin draenio yn darparu dulliau sylweddol a chyflenwol 
o gludo a lleihau llygrwyr posibl. Byddai rhyng-gipio, arafu a storio dŵr 

ffo o’r ffordd cyn ei lanhau trwy’r gwelyau cyrs a grëwyd at y diben yn 

darparu gollyngiadau ansawdd dŵr ar gyfradd dderbyniol o araf, a byddai 
crynodiadau llygrwyr posibl yn cael eu gostwng i lefelau nad ydynt yn 

achosi risg annerbyniol i ffosydd draenio. Byddai ymrwymiadau addas y 

gofynnwyd amdanynt gan CNC yn cael eu sefydlu. 
 

6.508 Mae’r dyluniad arfaethedig wedi bod yn destun Offeryn Asesu Risg Dŵr yr 

Asiantaeth Briffyrdd (yn unol â’r DMRB) a ddatblygwyd ar y cyd ag 
Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr. Mae’r gwaith gwyddonol a wnaed i 

ddatblygu’r offeryn wedi bod yn helaeth wrth ystyried amryw lygrwyr 

posibl a’u heffeithiau ar ystod o blanhigion, infertebratau a rhywogaethau 
pysgod. Felly, mae’n ffaith bod buddiant ecolegol Gwastadeddau Gwent 

wedi cael ei ystyried o ran graddfa a chwmpas y gallu trin dŵr ffo 

arfaethedig ar gyfer y cynllun a bod y risgiau wedi cael eu hasesu’n 
briodol. 

 

6.509 Mae’r cynllun wedi cael ei ddatblygu’n llawn yn unol â’r DMRB. Mae’r 

asesiad o’r cynigion trin dŵr aml-gam wedi defnyddio’r data 
effeithiolrwydd canolrifol a argymhellwyd ar gyfer y cam trin cyntaf, ac 

mae pob cam dilynol yn defnyddio hanner yn unig o’r gwerthoedd 

effeithiolrwydd a argymhellwyd. 
 

6.510 Byddai’r sianeli glaswellt arfaethedig yn cael eu leinio fel bod dŵr ffo yn 

cael ei gadw o fewn y sianel. Mae arwynebedd a hyd trawstoriadol y 

sianeli arfaethedig yn fwy na phantiau nodweddiadol a gynhwysir mewn 
cynlluniau draenio ffyrdd fel mater o drefn. Felly, byddai graddiant y 

sianeli arfaethedig yn isel iawn i ganiatáu iddynt gael eu defnyddio ar 

argloddiau gwastad sy’n croesi’r SoDdGA. Mae graddiannau isel o’r fath 
yn hybu cludo dŵr yn araf iawn ar yr un pryd ag atal gorlifo ym mhob 

digwyddiad glawiad storm o fewn cyfnod dychwelyd 100 mlynedd, gan 

ganiatáu ar gyfer 30% o newid yn yr hinsawdd. Felly, pan fydd dŵr ffo’n 

trylifo i’r uwchbridd neu’n anweddu o ganlyniad i weithrediad yr haul a’r 
gwynt, bydd llygrwyr metel toddedig yn gwaddodi ac yn dod yn 

annhoddedig ac, yn nodweddiadol, yn ffurfio cyfansoddion cymharol 

anhydawdd fel ocsidiau neu garbonadau. Byddai’r broses honno o 
gymorth mawr wrth leihau’r llygrwyr a allai fynd i mewn i’r system 

lagwnau draenio. 



Adroddiad: APP/16/516215 

246 

 

 

 
 
 

6.511 Mae’r gwelyau cyrs wedi cael eu dylunio i amddiffyn y ffosydd draenio 

rhag amrywiadau llif yn ystod stormydd a’u diben yw hidlo llygrwyr posibl 

allan. Byddai rhaglen archwilio a chynnal a chadw’n cael ei rhoi ar waith 
fel offeryn rheoli hanfodol i sicrhau bod y gwelyau cyrs yn gweithredu’n 

iawn yn barhaus. 
 

6.512 Oherwydd y cronfeydd wrth gefn o fewn y system, ni fyddai angen 

gollwng yr holl ddŵr i brif afonydd. Derbyniwyd y cynnig hwn mewn 
egwyddor gan CNC. 

 

6.513 Byddai rhwydwaith draenio dŵr ffo traffordd sy’n cysylltu’n uniongyrchol 

â’r môr neu brif afonydd yn anghynaliadwy oherwydd y dopograffeg 
wastad, yr angen am seiffno bob tro y byddai’r draen uniongyrchol yn 

wynebu ffos ddraenio ardraws sydd eisoes yn bodoli, a’r angen am 

bwmpio’n barhaus. 
 

6.514 Byddai perygl gorlifo’n llai nag 1% y flwyddyn oherwydd y bwrdd rhydd a 

gynhwyswyd yn y dyluniad a’r paramedrau dylunio a ddefnyddiwyd. 
 

Ms Jane Blank (O6910) 
 

6.515 Ni ddylai’r cynllun, nad oes cyfiawnhad iddo ar sail tagfeydd, symud 

ymlaen oherwydd y byddai’n anghydnaws â Deddf 2015 a: 
 

• gallai’r arian gael ei ailddosbarthu i addysg yng Nghymru neu 

achosion eraill; 
 

• byddai adeiladu’r cynllun yn dilyn meddylfryd tymor byr gan greu 
problemau enfawr i genedlaethau’r dyfodol a dinistrio ecosystemau 

a’r gronfa enetig sydd wedi’i chynnwys ynddynt; 
 

• byddai’n dinistrio, darnio a dadleoli bywyd gwyllt; 
 

• ni fyddai’n lliniaru ei ddifrod amgylcheddol yn ddigonol a byddai’n 
anghynaliadwy. * 

 
Nodyn yr Arolygydd 

 

*Yn dilyn ei hymddangosiad yn yr Ymchwiliad, mynegodd Ms Blank, yn ysgrifenedig i 
Swyddog y Rhaglen mewn neges e-bost ar y cyd â Mr Jeremy Randles, y farn bod 
adroddiadau y byddai capasiti’r cynllun arfaethedig yn annigonol ar gyfer y dyfodol. Os 
felly, yn lle dileu tollau Croesfannau Hafren, dylid eu cadw fel ffrwd refeniw ar gyfer 
prosiectau ledled Cymru. Dangoswyd copi o’r ohebiaeth honno i’r Arolygwyr. Rwyf wedi 
ystyried yr awgrymiadau hynny yn ogystal ag ymateb LlC iddynt wrth lunio fy 
nghasgliadau. 

 
Yn dilyn y penderfyniad i ddileu tollau Croesfannau Hafren a’r cynnydd sylweddol yng 
nghostau’r cynllun o ganlyniad i gynigion hwyr LlC i wneud gwaith helaeth yn Nociau 
Casnewydd, ceisiodd Ms Blank, sy’n wrthwynebwr strategol anstatudol, ganiatâd i 
gyflwyno tystiolaeth ychwanegol i’r Ymchwiliad mewn ymateb i’r datblygiadau newydd 
hynny. Crynhoir ei datganiad ychwanegol isod (ID/195). 

 

6.516 Mae Ms Blank yn pryderu am y gost, y risg a’r amserlenni a ddiwygiwyd i 

fyny, ac yn annog cefnogaeth i ddefnydd dyfeisgar o’r seilwaith presennol 
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lle bynnag y bo’n bosibl. Am y rheswm hwnnw, mae’n hyrwyddo’r Llwybr 

Glas a allai, yn ei barn hi, gael ei gwblhau’n rhatach ac yn gyflymach, gan 

greu ffordd newydd a chanddi ôl troed llai o lawer. 
 

6.517 Mae Ms Blank hefyd yn holi: 
 

• a fyddai gwerth y bunt yn effeithio ar gostau; 
 

• a fyddai cost bresennol y dyluniad yn cyfateb i’r gost adeiladu, ac 
 

• o ystyried y traffig ychwanegol a ddisgwylir o ganlyniad i ddileu’r 

tollau, a archwiliwyd a phrisiwyd y posibilrwydd o godi tâl am 
ddefnyddio’r draffordd ar oriau amrywiol. 

 

Tystiolaeth ychwanegol Ms Blank 
 

6.518 Mae costau cynyddol y cynllun yn achos pryder, yn ogystal â dinistrio 

amgylcheddau presennol sy’n gyfoethog o ran bywyd gwyllt. Gallai Brexit 
arwain at ddibrisio’r bunt a chostau adeiladu uwch. Gallai datblygiad ceir 

di-yrrwr i’w hurio, trydaneiddio’r llinell reilffordd o Lundain i Gaerdydd, 

ceir trydan a’r cynnydd mewn patrymau gweithio o gartref a gweithio 

hyblyg oll leihau’r angen i deithio mewn ceir, gan leihau tagfeydd a’u 
hallyriadau cysylltiedig sy’n arwain at lygredd aer. Gallent olygu na fydd 

angen unrhyw draffordd newydd cyn iddi gael ei hadeiladu. Felly, dylai 

LlC ailystyried ei hymateb i broblemau canfyddedig mewn ffordd 
radicalaidd trwy ddefnyddio system codi tâl ddeallus gyda chamerâu ar y 

draffordd, yn debyg i’r tâl atal tagfeydd a godir gan lawer o gyrff i reoli 

llif traffig ar adegau brig trwy godi tâl ar amserau amrywiol. Mae’r 
camerâu hyn eisoes yn bodoli a dylai’r system gael ei datblygu mewn 

ffordd arloesol gan ddefnyddio technoleg adnabod rhifau cerbydau neu 

gardiau deallus. Byddai hyn yn lleihau tagfeydd ar yr un pryd â lleihau 

costau gymaint â phosibl, a gallai’r arian a geir o’r taliadau gael ei 
ddefnyddio i ddatblygu trafnidiaeth gyhoeddus leol a chynlluniau rheoli 

traffig o amgylch Casnewydd. Gallai’r arian a arbedir hefyd alluogi LlC i 

fuddsoddi mewn llu o brosiectau bach ledled Cymru ar gyfer gwella 
trafnidiaeth. Ni fyddai’r syniadau hyn yn amharu ar lif traffig ar y 

draffordd a byddent yn annog gyrwyr i deithio ar adegau heblaw am 

oriau brig, gan felly wasgaru pwysau tagfeydd. 
 

6.519 Roedd Ms Blank hefyd yn pryderu ynglŷn â’r canlynol: 
 

• nad oedd TAW wedi cael ei chynnwys yn yr amcangyfrif o gostau’r 

cynllun na’r gymhareb cost a budd; 
 

• p’un  a  yw’r  holl  gostau  ychwanegol  sy’n  ymwneud  â  Dociau 
Casnewydd wedi cael eu hystyried; 

 

• p’un a fyddai’n rhaid i LlC ysgwyddo costau annisgwyl, a 
 

• ph’un a yw chwyddiant wedi cael ei ystyried yn llawn, a’r gost 

wedi’i hamcangyfrif yn gywir. 
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Ymateb LlC 
 

6.520 Mae dosbarthiad cyllid y Llywodraeth yn fater polisi ac nid yn fater i’w 

ystyried gan unrhyw Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus. Mae problemau 

tagfeydd, llygredd a digwyddiadau’n bodoli ar hyn o bryd a byddent yn 

mynd yn annioddefol pe na chymerir camau i fynd i’r afael â nhw. 
Byddai’r cynllun yn datrys y problemau hyn ac, wrth wneud hynny, yn 

cydymffurfio â Deddf 2015 sy’n cefnogi “gweithredu” heddiw i ddatrys 

problem ganfyddadwy. Byddai gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus, at ei 
gilydd, yn dileu swm dibwys o draffig o’r M4 yn unig (ID/073). Mae’r 

cynllun yn cyd-fynd â’r egwyddor datblygu cynaliadwy ac nid yw’n 

ymwneud yn syml â symud ceir yn gyflymach ond hefyd bodloni gofynion 
diwydiant, busnes, pobl a’r heddlu. Mae effaith y cynllun ar Wastadeddau 

Gwent, y mesurau helaeth i liniaru’r effeithiau hynny a graddau’r 

aflonyddu ar y Lefelau wedi’u hamlinellu yn y DA. 
 

6.521 O ran pryderon hwyr Ms Blank yn yr Ymchwiliad, mae’r pwyntiau canlynol 

yn berthnasol: 
 

• mae’n amhosibl rhagfynegi sut y bydd cyfraddau cyfnewid yn newid 
dros amser a, sut bynnag, mae’r cysylltiad rhwng y gyfradd 

gyfnewid a chost y cynllun yn anuniongyrchol ar ei orau ac yn 

ddarostyngedig i oedi a’r graddau y byddai defnyddiau a ddefnyddir 

wrth adeiladu’r cynllun yn cael eu mewnforio. Yn hyn o beth, mae 
tîm y prosiect wedi mynegi ymrwymiad i bolisïau prynu lleol lle 

bynnag y bo’n bosibl ac yn briodol, a disgwylir i hynny leihau 

costau’r cynllun sy’n ymwneud â mewnforion. Felly, ni fyddai 
cyfraddau cyfnewid yn effeithio ar fwyafrif y gwariant ar y cynllun. 

Pa un bynnag, byddai’r duedd risg ac optimistiaeth £157 miliwn yn 

yr amcangyfrif o gost y cynllun yn ymgorffori hynny; 
 

• mae cost lawn y gwaith yn Nociau Casnewydd wedi’i chynnwys yn 
yr arfarniad economaidd o’r cynllun; 

 

• mae risg costau annisgwyl wedi’i rhannu rhwng y contractwr a LlC o 
dan elfen colled-elw y contract, a gynlluniwyd yn benodol i annog 

effeithlonrwydd ac i gyfateb buddiannau’r contractwr i rai’r 
cyflogwr. Pennir cost darged ac, os eir yn fwy na hi, byddai’r gost 

ychwanegol yn cael ei rhannu rhwng LlC a’r contractwr. I’r 
gwrthwyneb, pe byddai’r costau alldro’n is na’r targed, rhennir y 

budd hefyd. Mae’r dull hwn yn defnyddio graddfa symudol sy’n 
golygu po fwyaf yw’r bwlch rhwng y gost alldro a’r targed, y mwyaf 

yw’r risg a ysgwyddir gan y sector preifat. Ar y llaw arall, pe 
gyflawnir arbedion yn erbyn targed, bydd y sefyllfa’n gwrthdroi ac 
felly po fwyaf yw’r arbediad cost, y mwyaf yw’r gyfran a ganiateir i 

LlC (trethdalwyr). Amlinellir manylion hyn yn PIQ 55; 
 

• nid yw cost benthyca wedi cael ei chynnwys yn yr arfarniad 

economaidd, sy’n cymharu buddion y cynllun â chost yr adnoddau 
sy’n ofynnol i’w gyflawni. Mater cyllidebol o fewn y llywodraeth, yn 

ei  hanfod,  yw  p’un  a  yw’r  cynllun  yn  cael  ei  ariannu  trwy 
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fenthyciadau’r DU neu gyllidebau cyfalaf. Pe byddai LlC yn 

penderfynu dyrannu benthyciadau Llywodraeth y DU i gynlluniau 

trafnidiaeth eraill, neu, yn wir, i unrhyw faes polisi cyhoeddus arall, 
a defnyddio mwy o’i chronfeydd cyfalaf ar gyfer y draffordd 

arfaethedig, ni ddylai hyn arwain at y casgliad bod gwerth am arian 

y cynllun wedi gwella neu fod gwerth am arian prosiectau 
trafnidiaeth eraill wedi gwaethygu; 

 

• dylid nodi, fodd bynnag, bod y gyfradd adennill gyfredol ar ddyled y 
llywodraeth yn sylweddol is na’r gyfradd ddisgowntio a gymhwysir 

mewn arfarniad economaidd. Yn yr achos gwirioneddol hwn, byddai 
effaith trin cyfran o’r costau fel ffrwd ad-daliadau dyled yn y dyfodol 

yn gwella BCR y cynllun; 
 

• at ddibenion yr arfarniad economaidd, mae’r holl gostau a buddion 

wedi’u cyflwyno ar sail sylfaen brisiau 2010 gyson fel y gellir eu 
cymharu’n uniongyrchol. Arfer safonol yw hynny a byddai angen 

addasu cyllideb y cynllun dim ond lle y disgwylir i chwyddiant 
gynyddu mewn termau real. Yn y tymor hir, mae prisiau adeiladu 

wedi codi ar gyfradd debyg i brisiau yn yr economi yn gyffredinol, 
ac nid oes cyfiawnhad dros gynnwys chwyddiant mewn unrhyw 

ddadansoddiad neu brisiadau; 
 

• nid yw tebygolrwydd wedi’i feintioli wedi cael ei gynnwys yn yr 
amcangyfrif o gostau’r cynllun, ond mae’r gost gan ddefnyddio’r 

arfarniad economaidd yn cynnwys lwfansau risg a thuedd 
optimistiaeth, ac felly’n cynrychioli amcangyfrif gorau’r llywodraeth 

o’r hyn y byddai’r cynllun yn ei gostio; 
 

• mae’r gyfundrefn dollau ar Groesfannau Hafren yn fater i 

Lywodraeth y DU, sydd wedi penderfynu dileu’r tollau ar ôl 
ymgynghori ar eu lefel yn y dyfodol. Mae’r Croesfannau bellach dan 

reolaeth gyhoeddus a bydd y tollau’n cael eu dileu cyn diwedd y 
flwyddyn yn sicr. Mae codi tâl ar oriau amrywiol yn fater polisi’r 

llywodraeth sydd y tu hwnt i gwmpas yr Ymchwiliad, ond nid oes 
polisi gan LlC o blaid cyflwyno tollau ar ffyrdd yng Nghymru; 

 

• nodir bod Ms Blank yn cefnogi’r Llwybr Glas a defnyddio system 

codi tâl ddeallus trwy gamerâu, yn debyg i’r tâl atal tagfeydd, i reoli 
llif traffig ar adegau brig. Cynhaliwyd nifer o asesiadau ac 
ymgynghoriadau i ddatblygu datrysiad i’r problemau trafnidiaeth 

sy’n gysylltiedig â’r M4 o amgylch Casnewydd ers y 1990au cynnar, 
ac ystyriwyd ac arfarnwyd mwy na 100 o opsiynau a phecynnau o 

fesurau wrth ddatblygu’r mater. Arweiniodd hyn at benderfyniad 
Gweinidogion Cymru i symud ymlaen â’r cynllun cyhoeddedig, ond 

mewn ymateb i gyhoeddi’r Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft mae 
dewisiadau amgen wedi cael eu hawgrymu eto. Yn unol â hynny, 

cynhaliwyd adolygiad llawn o’r Llwybr Glas amgen, cyn ac ar ôl 
cyhoeddi’r Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft, ac mae hynny’n 

cadarnhau na fyddai’r dewis amgen yn mynd i’r afael â’r problemau 
nac yn cyflawni amcanion y cynllun. Mae’r holl ddeunydd perthnasol 
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wedi cael ei roi gerbron yr Ymchwiliad Cyhoeddus yn helaeth; 
 

• mae’r dybiaeth y byddai’n rhad ac yn gyflym i gyflwyno taliadau 
deallus gan ddefnyddio camerâu yn anghywir. Byddai cyflwyno tâl 

atal tagfeydd a orfodir ar yrwyr i yrru o fewn ardal ddiffiniedig yn 

golygu y byddai angen prynu a gosod offer arbenigol yn ogystal â’r 
adnoddau gorfodi angenrheidiol i’w weithredu. Nid yw’r cyfleusterau 

a’r broses weinyddol ar waith ar hyn o bryd ac ni fyddent ar gael yn 

rhwydd oherwydd byddai’n rhaid iddynt ddilyn y gweithdrefnau 
statudol angenrheidiol. Mae’r posibilrwydd o godi tâl ar 

ddefnyddwyr y draffordd yn debygol o gael ei herio gan ystod eang 

o wrthwynebwyr posibl ar sail effeithiau tâl atal tagfeydd ar 

fusnesau, ffyniant economaidd, cynhwysiant cymdeithasol a 
thegwch cymdeithasol. Mae hyn oll yn fater polisi sydd y tu hwnt i 

gwmpas yr Ymchwiliad. Fodd bynnag, mae’n amlwg nad oes polisi 

gan LlC o blaid cyflwyno tollau ar ffyrdd yng Nghymru. 
 

Negeseuon e-bost hwyr gan Mr Jeremy Randles (O6921) a Ms Jane Blank 

(O6910) 
 

6.522 Mae Mr Randles a Ms Blank, mewn negeseuon e-bost tebyg, yn argymell 

y dylai LlC, yn lle adeiladu’r cynllun, amrywio’r tollau ar Groesfannau 

Hafren i leihau llif traffig brig sy’n defnyddio’r M4 bresennol, gan felly 

leihau oedi mewn ffordd reoledig (ID/101). 
 

Ymateb LlC 
 

6.523 Nid yw’r cyfrifoldeb am dollau Croesfan Hafren wedi cael ei ddatganoli i 

LlC ac mae’r grymoedd hynny’n aros gyda Llywodraeth y DU yn San 

Steffan. Nid oes gan y llywodraeth bolisi o gyflwyno cyfundrefn dollau 
amrywiol ar groesfannau Hafren, a chadarnhawyd hynny ar 18 Gorffennaf 

2017 pan gyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai’r tollau’n cael eu dileu 

erbyn diwedd 2018. 
 

Mr M a Mrs L Smith (O210) gyda Mr G a Mrs J Wynton (O287) – y Llwybr 

Gwyrdd – Dewis Amgen 3 
 

6.524 Mae’r gwrthwynebwyr yn byw mewn dau fwthyn (yn dyddio o 1766 o 

leiaf) ar dir uwch sy’n edrych dros gyffordd arfaethedig 23A (C23A) ar 

bellter o 600m. Byddai’r gyffordd arfaethedig yn difetha golygfeydd o’r 

bythynnod ymhellach o ganlyniad i’w maint gormodol a cholli llystyfiant 
presennol. Ni fyddai’r effeithiau gweledol yn cael eu lliniaru’n ddigonol. 

Mae LlC yn asesu cyfnod o 15 mlynedd i fesurau lliniaru fod yn effeithiol, 

ond mae tystiolaeth o lystyfiant a blannwyd 20+ o flynyddoedd yn ôl yn 
dangos na fyddai hyn yn gweithio. Byddai’r effaith yn cael ei gwaethygu 

gan y 160 a mwy o golofnau goleuadau ffordd. Byddai effaith niweidiol 

sylweddol ar amwynder gweledol preswylwyr Bythynnod Windmill. 
 

6.525 Bwriedir codi oddeutu 1 filiwn m3 o garreg o Chwarel Ifton gan 

ddefnyddio ffordd gludo oddeutu 150m o’r bythynnod. Byddai hynny’n 

achosi cryn dipyn o sŵn ac aflonyddu i breswylwyr yn ystod y cyfnod 
adeiladu a byddai gwerth eu cartrefi’n gostwng. 
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6.526 Mae’r gwrthwynebiad cyfunol hwn hefyd yn hyrwyddo trefniant amgen 

ger C23A yng nghyffiniau Gwndy a Llanfihangel er mwyn lleihau’r effaith 

y byddai’r cynllun yn ei chael ar yr ardaloedd hyn. Dewis amgen 3 yw 
hwn, a adwaenir fel y Llwybr Gwyrdd. 

 

6.527 Wrth feirniadu’r cynllun, tynnwyd sylw at y canlynol: 
 

• byddai cynigion y Gorchmynion drafft yn symud C23 tua’r dwyrain, 

a fyddai’n achosi i Wasanaethau Magwyr yr M4 adleoli tua’r 
dwyrain ac yn cael effaith ar yr ardaloedd preswyl gerllaw, ynghyd 
â phwysau ar gyfer datblygiad newydd; 

 

• byddai natur wledig bresennol yr ardal yn cael ei threfoli’n gyflym 

a byddai hynny’n llethu pentrefan bychan Llanfihangel (PIQ100); 
 

• mae’r cyfiawnhad gwan dros gynigion cymhleth y Gorchymyn 
drafft ym mhen dwyreiniol y cynllun ond yn cyfeirio at safle parcio 

a theithio yng ngorsaf reilffordd Cyffordd Twnnel Hafren a 

rhywfaint o liniaru traffig ar y rhwydwaith lleol fel sail iddynt; 
 

• ni fyddai’r Gorchmynion drafft yn darparu symudiad llif rhydd o’r 

ffordd ymuno/ymadael tua’r gorllewin o’r M3 bresennol a’r ffordd 
gerbydau ddeuol arfaethedig; 

 

• byddai angen cymryd llawer iawn o dir ar gyfer y trefniant 

hambyrgyr cymhleth ym mhen dwyreiniol y cynllun, a fyddai’n cael 
effaith uniongyrchol ar yr ardal gadwraeth leol (PIQ100), a 

 

• byddai effaith weledol sylweddol ar y cymunedau ym Magwyr, 

Gwndy a Rogiet. 
 

6.528 Mewn cyferbyniad, byddai Dewis Amgen 3 - y Llwybr Gwyrdd yn darparu 

cyfres o fuddion lleol, ni fyddai’n rhy anfanteisiol i lwybr yr M4 a byddai’n 
llawer mwy derbyniol yn lleol. Adroddir ar y dewis amgen hwn hefyd yn 

adran 7 yr adroddiad hwn ac mae ei hyrwyddwyr o’r farn y byddai ei brif 

fuddiannau’n: 
 

• lleihau’r effaith ar gefn gwlad; 
 

• dileu’r effaith weledol ar Lanfihangel, Rogiet a Gwndy; 
 

• lleihau faint o dir a gymerir o’r ardal i’r dwyrain o Fagwyr; 
 

• cyd-fynd yn well ag MSA bresennol Magwyr, yn gwarchod 

cyflogaeth yno ac yn diogelu’r busnes; 
 

• dileu’r effaith ar ardal gadwraeth Llanfihangel; 
 

• dileu bygythiad effeithiau gweledol ymwthiol ar y dirwedd; 
 

• defnyddio’r M48 na wneir digon o ddefnydd ohoni; 
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• hwyluso mynediad o Gil-y-coed a’r ardal o amgylch y draffordd yn 
well na’r cynllun; 

 

• lleihau traffig ar y rhwydwaith lleol, ar hyd y B4245 ac ym 
Mhwllmeurig a Chas-gwent; 

 

• cyflawni holl amcanion y cynllun ar yr un pryd â gwarchod cefn 
gwlad; 

 

• sylweddol ratach na’r cynllun cyhoeddedig; 
 

• dileu’r bygythiad o ffordd gerbydau 12 lôn ger Magwyr; 
 

• cael llai o effaith amgylcheddol na’r cynllun yn gyffredinol, a 
fyddai’n anghyson â dyletswydd datblygu cynaliadwy, 

ymrwymiadau newid yn yr hinsawdd a dyheadau LlC; 
 

• cadw mentrau ffermio hyfyw presennol; 
 

• hwyluso mynediad da i orsaf reilffordd Cyffordd Twnnel Hafren ac 

yn gydnaws â gwelliannau arfaethedig i ffyrdd lleol yn yr ardal 
honno, ac 

 

• dileu pob bygythiad i eiddo o fewn ac o amgylch Magwyr ac yn atal 
difetha’r gymuned honno ymhellach. 

 

Ymateb LlC 
 

6.529 Aseswyd effaith weledol y cynllun ar Fythynnod Windmill yn benodol yn y 

DA. Byddai’r effaith weledol yn niweidiol iawn yn ystod y cyfnod adeiladu, 

gan leihau i fod yn rhannol niweidiol ym mlwyddyn 15 pan fydd llystyfiant 
lliniarol wedi aeddfedu er mwyn cuddio golygfeydd o’r gyffordd newydd 

yn rhannol. Mae’n rhaid ystyried yr effeithiau gweddilliol yng nghyd- 

destun y Cynllun yn ei gyfanrwydd, yr aseswyd ei fod yn dderbyniol. 
Byddai newid i olau a fyddai’n weladwy o’r eiddo. Fodd bynnag, yng 

nghyd-destun goleuadau sydd eisoes yn bresennol yn yr ardal a dyluniad 

y goleuadau newydd a fyddai’n lleihau gollyngiad golau i’r eithaf, asesir 

nad yw’r newidiadau’n arwyddocaol. 
 

6.530 Byddai’r lefelau sŵn presennol yn cynyddu ychydig. Mae graddau’r effaith 

ychydig yn niweidiol yn y tymor byr gan leihau i effaith ddibwys yn y 

tymor hir. 
 

6.531 Byddai’r ffordd gludo arfaethedig o Chwarel Ifton yn yr un safle â honno a 

ddefnyddiwyd i adeiladu 2il Groesfan Hafren. Byddai defnyddio’r llwybr 
hwn yn haneru nifer y teithiau cerbydau a fyddai’n ofynnol ac yn osgoi 
defnyddio ffyrdd cyhoeddus. Mae’r pellter rhwng y bythynnod a’r ffordd 
gludo’n golygu na ragwelir unrhyw effeithiau sŵn sylweddol yn ystod y 
cyfnod adeiladu (PIQ85). 

 

6.532 Cydnabyddir effeithiau niweidiol y cynllun ar y dirwedd, ond byddai’r 

Llwybr Gwyrdd yn creu coridor ffordd newydd trwy gefn gwlad agored 
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rhwng Llanwern a’r M4 bresennol i’r gorllewin o G23A, tra  byddai’r 

cynllun yn dilyn coridor ffordd presennol (yr A4810). Yn gyffredinol, 

byddai’r Llwybr  Gwyrdd yn cael mwy o effaith weledol na’r cynllun. 
Byddai’n mynd trwy fwy o dir gwledig rhwng Wilcrick Hill a Threfesgob yn 

lle tir lled-drefol rhwng Magwyr a’r A4810. Fel y cyfryw, byddai’n effeithio 

ar dderbynyddion gweledol newydd a gwahanol mewn ardal o gefn gwlad 
na tharfwyd arni. 

 

6.533 Er y derbynnir na fyddai’r Llwybr Gwyrdd yn effeithio ar yr ardal 

gadwraeth, mae’r M4 bresennol eisoes yn gwneud hynny. Fodd bynnag, 

byddai’r Llwybr Gwyrdd yn effeithio ar ardal sensitif wahanol lle y byddai 

angen cloddwaith helaeth ar gyfer y dewis amgen. 
 

6.534 Mae’r math o gyffordd a gynigir ar gyfer y cynllun wrth G23 yn 

angenrheidiol i ganiatáu cysylltiad rhwng y draffordd arfaethedig, yr M4 

wedi’i hailddosbarthu, yr M48 a’r B4245. Mae’r math arloesol hwn o 
gyffordd yn dod yn gynyddol gyffredin yn y DU ac ni ddylai arwain at 

unrhyw symudiadau cymhleth. Ni fyddai’r Llwybr Gwyrdd yn darparu 

cysylltiad rhwng y B4245, yr M4 a’r M48. Byddai hynny’n anfantais pe 
byddai’r M4 wrth groesfan Hafren yn cael ei chau, o gymharu â’r cynigion 

a ddarperir gan y cynllun, ond byddai hefyd angen ail-lunio trefniadau’r 

draffordd ger C23A i ddarparu lonydd ychwanegol i’r ddwy ffordd gan fod 

y rhan hon o’r draffordd yn ffordd dwy lôn ddeuol yn unig ar hyn o bryd, 
a byddai hynny’n annigonol i gludo’r llifoedd traffig rhagamcanol. 

 

6.535 Byddai’r dewis amgen yn creu coridor trafnidiaeth newydd trwy dir 

amaeth maes glas ac, oherwydd y dopograffeg, byddai’r Llwybr Gwyrdd 

yn golygu y byddai angen darparu argloddiau sylweddol i’r gorllewin o 
Wilcrick Hill, hyd at 8m o uchder. Byddai hynny’n effeithio ar gefn gwlad 

ac yn gostus. 
 

6.536 Byddai’r Llwybr Gwyrdd yn bodloni 9 o amcanion y cynllun ond ni fyddai 

5 ohonynt gystal â’r cynllun. 
 

6.537 Byddai’r Llwybr Gwyrdd yn osgoi’r angen i ddymchwel yr adeilad Gradd II 

rhestredig Tŷ Woodlands a byddai hefyd yn osgoi’r safle archaeolegol 
cynhanesyddol a Rhufeinig i’r gorllewin o Fagwyr, yn ogystal â chael 

effaith lai ar Ardal Gadwraeth Llanfihangel Rogiet. Byddai’n cael effaith 

ychydig yn llai ar dirwedd hanesyddol Gwastadeddau Gwent, ond 

byddai’n cael effaith ar leoliad y fryngaer gofrestredig yn Wilcrick Hill. 
Byddai’n cael effaith ar leoliad y pentref anghyfannedd canoloesol 

cofrestredig ychydig i’r gorllewin o Wilcrick Hill ac mae’n bosibl y gallai 

effeithio ar olion archaeolegol claddedig yn yr ardal ychydig i’r de o’r M4 
bresennol cyn belled â rheilffordd prif linell de Cymru. Byddai hefyd yn 

debygol o gael rhywfaint o effaith ar leoliad diffiniedig y Parc a Gardd 

Cofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig Gradd I yn Nhŷ Dewstow 
a lleoliadau adeilad Gradd II rhestredig Tŷ Dewstow a’r adeileddau Gradd 

II* a II rhestredig gerllaw (PIQ/096, PIQ/097, PIQ/100). 
 

6.538 Derbynnir y byddai’r Llwybr Gwyrdd yn lleihau traffig trwy gylchfan yr 
A48/A466  i’r  gorllewin  o  Gas-gwent,  ond  byddai’r  fantais  honno’n 
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berthnasol i’r cynllun hefyd. Fodd bynnag, byddai’r Llwybr Gwyrdd yn 

cynyddu llif traffig ar rai rhannau o’r B4245 o gymharu â’r sefyllfa pe 

byddai’r cynllun ar waith. 
 

6.539 Amcangyfrifir bod cost gyffredinol y Llwybr Gwyrdd, gan gynnwys risg, 

£51 miliwn yn uwch na’r cynllun, yn bennaf oherwydd y cloddwaith 
ychwanegol a’r deunyddiau y byddai angen eu mewnforio. Byddai’r 

broses o’i adeiladu’n aflonyddu mwy ar draffig yr M4, yr A4810 a 

mynediad i Fagwyr o gymharu â’r cynllun. Byddai’n cymryd chwe mis yn 
hwy i’w adeiladu na’r cynllun o ganlyniad i’r gwaith fesul cam wrth G23A 

a thrwy safle Gwaith Dur Tata, lle y byddai angen gwneud gwaith 

cymhleth yn gysylltiedig â’r llinell reilffordd a system ddraenio. Byddai 

gan y Llwybr Gwyrdd BCR ychydig yn is, sef 1.49, o gymharu â BCR y 
cynllun, sef 1.65. Byddai’n oedi camau angenrheidiol i liniaru’r M4 

(PIQ79). 
 

6.540 Byddai’r Llwybr Gwyrdd yn cael llai o effaith ar SoDdGA Renwick a 

Llandyfenni na’r cynllun, ond byddai ei effaith mewn mannau eraill yr un 

fath yn union â’r cynllun. Byddai coridor newydd o aflonyddu ecolegol yn 

cael ei greu i’r gorllewin o Wilcrick Hill ac, yn gyffredinol, mae effaith y 
Llwybr Gwyrdd a’r cynllun ar fioamrywiaeth yn debyg. 

 

Mr Tyrone Broome – yn cynrychioli preswylwyr Llandyfenni (O078) 
 

6.541 Mae preswylwyr Llandyfenni’n gwrthwynebu’n gryf rhan o’r cynllun ger y 

pentrefan o 14 cartref, garej deulu a fferm fach sy’n ffinio â  phrif 

reilffordd Abertawe i Lundain, Parc Ewro Gwent a’r A4810. Mae’n ardal 

dawel a gwledig heb lawer o draffig. Byddai’r cynllun yn cynyddu llygredd 
aer a sŵn 6 i 7 dB. Yn sgil codi rhwystr sŵn ar ochr Fagwyr y draffordd 

arfaethedig, gallai sŵn traffig gael ei adlewyrchu’n ôl i effeithio ar y 

pentref. Felly, dylai rhwystrau sŵn gael eu codi ar ochr orllewinol y 

draffordd arfaethedig hefyd, ac anogir Cyngor Sir Fynwy i osod rhwystr ar 
yr A4810 yn ogystal. 

 

Ymateb LlC 
 

6.542 Byddai effaith ddibwys ar ansawdd aer yn Llandyfenni. Er ei bod yn 

ymarferol gosod rhwystr ar ochr orllewinol y draffordd arfaethedig, 

byddai’r pentrefan yn parhau i brofi sŵn traffig amlwg o’r A4810 gyfagos. 

Pe byddai’r cynllun ar waith, byddai’r sŵn yn y pentref yn cynyddu 
oddeutu 5dB, gan godi o ddesibelau yn y 50au isel i ganol y 50au. Ni ellid 

cyfiawnhau rhwystrau sŵn (ID/075). 
 

Mrs Carol Jacob (O252) 
 

6.543 Mae Mrs Jacob yn gwrthwynebu’r cynllun oherwydd: 
 

• byddai’n anghynaliadwy ac yn atal arian rhag cyrraedd rhannau 

eraill o Gymru; 
 

• byddai’n cynyddu traffig ar y rhwydwaith ac allyriadau a fyddai’n 
tynnu’n groes i bolisi LlC o leihau carbon; 
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• byddai’n rhy gynnar i’w adeiladu cyn i’r Metro gael ei sefydlu; 
 

• ni fyddai’n gwella rhagolygon busnes i gwmnïau llai a gallai 

niweidio’r dociau; 
 

• byddai’n dinistrio cartrefi ac adeilad rhestredig, a 
 

• byddai ei effaith ar Wastadeddau Gwent yn anghynaliadwy 

oherwydd dylai ardaloedd lliniaru cyfnewid fod ar raddfa o 33:1 

(ardal newydd o gymharu ag ardal a gymerwyd), fel yr 

awgrymwyd gan y rhai hynny sy’n ymwneud â’r rheilffordd HS2 
sy’n datblygu yn Lloegr. 

 

Ymateb LlC 
 

6.544 Nid yw dyrannu cyllid yn fater i’r Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus. Mae’r 

cynllun yn gynaliadwy gan ei fod yn garbon niwtral ac mae’n amlwg y 
byddai llygredd o allyriadau’n cael ei leihau yn sgil lleihau tagfeydd 

traffig. Ni fyddai’r traffig a ysgogir yn fwy nag oddeutu 1% o’r twf traffig 

cefndir y rhagwelir y bydd yn digwydd ni waeth p’un a adeiladir y cynllun. 
Byddai’r cynllun yn fuddiol o ran sŵn traffig ffyrdd gan y byddai llawer 

mwy o adeiladau’n cael eu lliniaru nag a fyddai’n profi effeithiau niweidiol. 
 

6.545 Byddai’r cynllun o fudd i Ddociau Casnewydd, gan ddarparu mynediad 

mwy hwylus o lawer i brif giatiau’r dociau yn ogystal â mynediad i 

safleoedd cyflogaeth allweddol yn ne Casnewydd. Byddai’n gwella 
cynhyrchedd a gweithrediad y farchnad lafur, yn sbarduno buddsoddiad 

newydd ac yn gwella canfyddiadau o dde Cymru fel lle i ymweld ag ef a 

chynnal busnes. Mae’r CBI yn cefnogi’r cynllun ac nid oes rheswm i 
awgrymu na fyddai busnesau bach yn elwa hefyd. 

 

6.546 Ni fyddai’r cynllun yn atal Metro De Cymru rhag symud ymlaen gan fod 

polisi’r Llywodraeth yn cynnwys y ddau. Byddai gwelliannau i drafnidiaeth 

gyhoeddus, gyda’i gilydd, yn dileu swm dibwys o draffig o’r M4 (ID/073). 
 

6.547 Byddai’r cynllun yn effeithio ar oddeutu 2% yn unig o Wastadeddau 

Gwent a byddai mesurau lliniaru effeithiol yn cael eu rhoi ar waith. Nid 
oes sail wyddonol i’r gymhareb 33:1 a argymhellwyd ar gyfer tir 

cyfnewid. 
 

Ms Pippa Bartolotti – Plaid Werdd Cymru (027) 
 

6.548 Mae achos y Blaid Werdd dros gynnal y senario gwneud y lleiaf posibl 

wedi’i seilio ar y gred y byddai sefyllfa o’r fath yn arwain at newid o 

deithio ar y ffyrdd i drafnidiaeth gyhoeddus ledled de Cymru. Byddai hyn 

yn helpu i gyflawni’r nod o gyrraedd cymdeithas ddi-garbon ac yn 
cynorthwyo’r gwledydd hynny sy’n dioddef ar hyn o bryd oherwydd bod 

olew yn cael ei dynnu o’u tir. Mae’r bobl sy’n defnyddio’r M4 ar hyn o 

bryd yn gwneud hynny oherwydd cyflwr anobeithiol trafnidiaeth 
gyhoeddus o fewn ac o amgylch Casnewydd. Dim ond 10% o newid o geir 

i drafnidiaeth gyhoeddus sydd ei angen i ddatrys y broblem draffig ym 

Mrynglas. 
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6.549 Mae llyfryn cyhoeddedig LlC sy’n amlinellu’r weledigaeth ar gyfer y 

cynllun wedi camarwain y cyhoedd o ran yr honiad cyfeiliornus bod y 

draffordd bresennol 95% yn llawn. Dim ond i un cyfeiriad, ar adegau brig, 
y mae’r ffigur yn cyrraedd 95%; ar gyfartaledd, mae’n 76% yn llawn yn 

unig ar adegau brig. Mae’r llyfryn yn dweud y byddai 6,500 o swyddi 

newydd yn cael eu creu, ac mae hynny’n awgrymu y byddent yn rhai 
lleol, ond mae hynny’n annhebygol o fod yn wir. Mae’r  honiad  bod 

cyfradd ddamweiniau uwch na’r cyfartaledd ar y draffordd bresennol yn 

gamarweiniol hefyd. Rhwng 2002 a 2008, cyrhaeddodd y rhan o’r 
draffordd rhwng Magwyr a Chas-bach 91% yn unig o’r gyfradd 

genedlaethol ar gyfer damweiniau. Mae’r buddion ansawdd aer wedi’u 

gorliwio a bwriwyd amheuaeth ar y sail ar gyfer adeiladu 19 milltir o 

draffordd newydd am £1.2 biliwn, fel yr amlinellir yn y llyfryn. 
 

6.550 Nid yw’r rhagfynegiadau traffig, y mae’r achos dros yr M4 wedi’i seilio 

arnynt, yn ystyried y gwelliannau i’r A465 na’r ffaith bod poblogaeth 
Cymru’n heneiddio, sef categori sy’n gyrru llai na phobl ifanc. Yn 

gyffredinol, mae teithiau traffig ffordd yn cynyddu ar gyfradd is ar hyn o 

bryd, a byddai hynny’n parhau am y 30 mlynedd nesaf, yn ôl pob tebyg. 
 

6.551 Byddai’r cynllun traffordd yn werth gwael am arian. Byddai’n cynyddu 

traffig ar yr A48M. Yn lle hynny, dylai LlC hyrwyddo system trafnidiaeth 

gyhoeddus integredig, gan gynnwys y Metro, y disgwylir iddo gael ei 
gwblhau erbyn 2023, trydaneiddio prif linell reilffordd de Cymru a system 

trafnidiaeth reilffyrdd, a allai redeg o orsaf bwmpio Sudbrook, i’r dwyrain 

o Gil-y-coed, i Gaerdydd, gan gysylltu â chanolfannau poblogaeth a 

chyflogaeth de Casnewydd. Byddai’r cynlluniau hyn yn negyddu’r angen 
am draffordd newydd ac yn annog a chefnogi ffyniant di-garbon tymor hir 

ledled Cymru, gan ddarparu gwell mynediad at farchnadoedd 

rhyngwladol. Gallent fod yn werth gwell am arian, fel y dangoswyd gan 
Linell Dramiau Nottingham. Gellid defnyddio system debyg ar hyd coridor 

prif reilffordd de Cymru am bris rhatach o lawer nag adeiladu llinell 

dramiau ar wahân ar hyd y coridor hwn (ID/023). 
 

6.552 Ni fyddai’r cynllun trafnidiaeth gyhoeddus yn cyfyngu ar ddatblygu 

Porthladd Casnewydd, sef busnes a fyddai’n bwysicach fyth ar ôl i’r DU 

adael yr UE. Byddai’n fwy cydnaws o lawer â dyheadau’r panel 
rhynglywodraethol ar y newid yn yr hinsawdd a dileu traffig a ysgogir, a 

fyddai’n cael ei greu gan gynllun traffordd. 
 

6.553 Yn ogystal, byddai’n helpu i ddileu diweithdra o’r cymoedd, gan felly 

arbed arian sylweddol i’r DU wrth ddychwelyd pobl i waith. Byddai hefyd 

yn bodloni nodau LlC, ac yn rhyddhau’r draffordd ar gyfer traffig 

gweddilliol. 
 

6.554 Byddai’r M4 arfaethedig, pe byddai’n cael ei hadeiladu, yn achosi niwed 

amgylcheddol i’r Gwastadeddau trwy system o gwlfertau sydd heb ei 
phrofi. 

 

Ymateb LlC 
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6.555 Mae astudiaethau a dadansoddiadau cenedlaethol wedi dangos bod oedi 

ac annibynadwyedd amser teithio’n dechrau dod i’r amlwg pan fydd llif 

traffig oddeutu 80% o gapasiti damcaniaethol uchaf ffordd benodol. Ar 
bob rhan o’r draffordd o Fagwyr i Gas-bach, mae’n amlwg bod y 

cysylltiadau rhwng y cyffyrdd yn aml dan bwysau a bod hyn yn atal 

traffig rhag llifo’n rhydd. Heblaw am draffig sy’n cronni rhwng y cyffyrdd, 
mae natur is-safonol yr M4 ac agosrwydd ei chyffyrdd yn lleihau ei gallu i 

ymdopi â’r llifoedd presennol ymhellach. Hyd yn oed heb gynnydd mewn 

traffig, mae’r M4 eisoes yn achosi problemau. Byddai gwelliannau i 
drafnidiaeth gyhoeddus, gyda’i gilydd, yn dileu swm dibwys o draffig o’r 

M4 (ID/073). 
 

6.556 Mae’r rhagfynegiadau traffig yn rhoi ystyriaeth lawn i ddeuoli ffordd 

Blaenau’r Cymoedd yr A465 ac yn cyd-fynd yn llawn â rhagfynegiadau’r 
Adran Drafnidiaeth ynglŷn â thwf yn y boblogaeth a demograffeg. 

 

6.557 Mae LlC yn hyrwyddo traffordd yr M4 a’r Metro, ond byddai gwelliannau i 
drafnidiaeth gyhoeddus, hyd yn oed pe gellid eu cyflawni ar unwaith, yn 

lleihau llif traffig ar goridor yr M4 6% yn unig ar y mwyaf. Mae’r broses o 

adeiladu’r Metro flynyddoedd i ffwrdd, ond ni ellir osgoi’r ffaith bod traffig 
wedi cynyddu’n gyson rhwng Magwyr a Chas-bach yn ystod y pum 

mlynedd diwethaf. Mae’n rhaid mynd i’r afael â hynny. 
 

6.558 Derbynnir y byddai cynllun y draffordd yn cynyddu llif traffig ar yr A48M 
tuag at Gaerdydd oddeutu 2%. Ni fyddai hynny’n cael effaith sylweddol 

ar y ffordd benodol honno. 
 

6.559 Byddai adeiladu traffordd yr M4 yn gwella ansawdd aer o fewn ac o 
amgylch Casnewydd yn sylweddol a byddai cynllun cynhwysfawr ar gyfer 

lliniaru’r effeithiau ar y rhwydwaith ffosydd draenio ledled Gwastadeddau 

Gwent yn cael ei roi ar waith. 
 

Dr Catherine Linstrum (O92) 
 

6.560 Yn ystod adeg o adfyd economaidd, ni ddylid gwario symiau enfawr o 

arian ar y ffordd fer hon. Mewn ymgais i ennyn cefnogaeth y cyhoedd i’r 
cynllun, mae LlC wedi bod yn ddetholus o ran y wybodaeth a’r cyngor a 

gyhoeddwyd ganddi. Ni chyflwynwyd unrhyw ddewisiadau trafnidiaeth 

gyhoeddus amgen i’r cyhoedd, ac ychydig o ystyriaeth a roddwyd i’r 

Llwybr Glas cyn penderfynu symud ymlaen â’r cynllun. 
 

6.561 Mae’r problemau ar yr M4 bresennol wedi cael eu gorliwio. Mae hyn yn 
amlwg o gyfathrebiadau ynglŷn â chyfraddau damweiniau, tagfeydd a 

cholli busnes. Ni chyflwynwyd cymariaethau â hydoedd tebyg o draffordd 

yn y DU. 
 

6.562 Mae buddion economaidd y cynllun wedi cael eu gorliwio, nid yw’r 

gymuned fusnes yn ei gefnogi’n unfrydol ac ni chynhyrchwyd cynllun 

busnes cydlynol**. Ni ddangoswyd yn syml i’r cyhoedd sut mae’r buddion 
ariannol yn cymharu â’r costau. 

 

6.563 Un enghraifft o gamwybodaeth yw’r honiad bod cyfradd ddamweiniau 
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uwch na’r cyfartaledd ar yr M4 bresennol. Roedd hen ystadegau 

damweiniau’r heddlu yn deillio o gyfnod cyn i newidiadau rheoli traffig 

gael eu cyflwyno i’r draffordd. Mae cyfraddau damweiniau cyfredol wedi 
bod yn gostwng, heblaw am yr ardal yn union o amgylch Twneli Brynglas. 

Nid yw’r rhan o’r draffordd a fyddai’n cael ei hosgoi gan y cynllun erioed 

wedi cyrraedd mwy na 91% o’r gyfradd ddamweiniau gyfartalog ar gyfer 
y DU (ID/016, PIQ/087). 

 

6.564 Mae LlC wedi bychanu’r effaith y gallai datrysiadau eraill ei chael, gan 

gynnwys terfynau cyflymder amrywiol, arwyddion matrics, cau cyffyrdd a 

gwneud y defnydd mwyaf o’r A4SDR. Mae gan Gasnewydd chwe 

chyffordd ar y draffordd ar hyn o bryd sydd, yn eu tro, yn denu traffig i’r 
rhwydwaith ffyrdd lleol ac yn achosi tagfeydd. Yn yr un modd, mae LlC 

wedi bychanu effaith amgylcheddol a chymdeithasol y cynllun ac nid yw 

wedi ymgynghori’n ddigonol â’r cyhoedd ynglŷn â’u hanghenion 
trafnidiaeth. 

 
Nodyn yr Arolygydd 

 

** Mae’n werth nodi nad oedd Dr Linstrum yn ystyried ei hun yn arbenigwraig ar 
economeg ac, wrth gael ei holi yn yr Ymchwiliad, cyfaddefodd fod ei datganiad, mewn 
mwy nag un ystyr, wedi cael ei ysgrifennu gan ddilyn cyngor unigolyn arall/unigolion 
eraill. Fodd bynnag, gan nad oedd y datganiad a oedd yn herio synnwyr economaidd y 
cynllun wedi cael ei dynnu’n ôl, fe’i gwrthbrofwyd gan LlC – cyfeirir ato ym mharagraff 
297 isod. 

 

Ymateb LlC 
 

6.565 Mae’n ffaith brofedig bod ystyriaeth helaeth, dros nifer sylweddol o 

flynyddoedd, wedi cael ei threfnu i ystyried rhinweddau datrysiadau 
amgen cyn i’r penderfyniad i gyhoeddi’r cynllun gael ei wneud (WG1.1.1 

para 3.7). 
 

6.566 Roedd y deunydd a gyflwynwyd mewn arddangosiadau cyhoeddus yn 

cydnabod, ymhlith pethau eraill, bod cyfraddau damweiniau uwch na 

chyfartaledd y DU ar rai rhannau o’r M4 o amgylch Casnewydd, er bod y 

system terfyn cyflymder amrywiol wedi lleihau cyfraddau damweiniau ar 
rai rhannau eraill yn ystod ei thair blynedd cyntaf o weithredu i lefel islaw 

cyfartaleddau cenedlaethol. Fodd bynnag, derbynnir y dylai nodyn manwl 

fod wedi tynnu sylw at y pwynt manwl hwn, yn hytrach na 
chyffredinolrwydd bod y cyfraddau damweiniau’n uwch na’r cyfartaledd 

drwyddi draw. 
 

6.567 Rhwng 2012 a 2014, roedd 38 safle clwstwr damweiniau mewn ardal 

astudio, ac roedd 17 o’r clystyrau damweiniau hynny’n gysylltiedig â’r 

M4, yn bennaf ger cyffyrdd*. Mae’r rhain wedi’u canolbwyntio i’r gorllewin 
o G26, wrth G25, i’r gorllewin o G24 ac wrth G23A. Mae damweiniau’n 

achosi problem sylweddol yng Nghasnewydd trefol, a’r ddinas yw’r 16eg 

mewn rhestr o’r 25 dinas yn y DU lle y ceir y nifer fwyaf o ddamweiniau 
ffordd. Gallai hyn fod yn gysylltiedig â phwysau traffig, nid lleiaf wrth i 

draffig y draffordd gael ei wyro trwy wead trefol ardal pan fydd 

digwyddiadau ac oedi mynych yn digwydd ar y draffordd ei hun. 
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6.568 Yn 2015, cofnodwyd 1,053 o ddigwyddiadau tagfeydd dydd i ddydd ledled 

Cymru gan Draffig Cymru, ac roedd 889 yn ymwneud â’r M4 rhwng C24 a 

Ch26 tua’r gorllewin a rhwng C28 a Ch26 tua’r dwyrain. Mae hyn yn 
gyfradd uchel iawn o ddigwyddiadau ar ffordd fer iawn. Mae’r 

digwyddiadau hyn, ynddynt eu hunain, yn achosi tagfeydd, yn gwyro 

traffig, yn achosi pwysau ar lwybrau eraill, tagfeydd ar y llwybrau hynny 
a’r potensial i ddamweiniau ddigwydd ar y rhwydwaith ehangach (WG 

1.1.1 para 8.9, WG 1.1.1 Atodiad B, PIQ/087). 
 

6.569 Mae’r Ymchwiliad yn ystyried effaith cau cyffyrdd ar hyn o bryd, ond ni 
fyddai arwyddion yn unig yn lleihau traffig yn sylweddol ar yr M4, nac yn 

darparu capasiti neu gydnerthedd ychwanegol. Mae’r Llwybr Glas wedi 

cael ei ystyried yn fanwl ond ni allai fynd i’r afael â’r problemau amlwg na 

chyflawni amcanion y cynllun. Mae’r system terfyn cyflymder amrywiol yn 
helpu i leihau damweiniau, ond nid yw’n darparu’r capasiti na’r 

cydnerthedd sy’n angenrheidiol (WG1.1.1 para 23.9). 
 

6.570 Yn 2014, cynhaliodd yr Adran Drafnidiaeth adolygiad cynhwysfawr o’r 

cysylltiadau rhwng trafnidiaeth a’r economi, a amlygodd y prif feysydd y 
mae gwelliannau trafnidiaeth yn cael effaith fuddiol ar yr economi, sef, yn 

bennaf, buddion i ddefnyddwyr, effeithiau ar gynhyrchedd, ac effeithiau 

ar fuddsoddiad, cyflogaeth a GDP. Mae astudiaethau eraill wedi amlygu 

effeithiau cryf gwella trafnidiaeth ar nifer o gwmnïau a lefelau cyflogaeth, 
gan amcangyfrif y byddai gwelliant 10% mewn hygyrchedd yn arwain at 

gynnydd 3% yn nifer y swyddi. Mae effeithiau cyflogaeth cryf yn ymestyn 

hyd at 30 km o gynlluniau gwella. Nid oedd yr astudiaeth wedi canfod 
tystiolaeth gref i awgrymu bod effeithiau’n cael eu hysgogi’n bennaf gan 

ddadleoli cyflogaeth o wardiau allanol i fewnol yn agosach i’r cynllun 

gwella. Mewn geiriau eraill, canfu’r ymchwil fod gwelliannau priffyrdd yn 
arwain at gynnydd net mewn cyflogaeth ar draws ardal â radiws o 30 km 

o leiaf (WG1.3.1). 
 

6.571 Cydnabyddir na fyddai pob busnes yn elwa o’r cynllun, ond fe’i cefnogir 

gan CBI Cymru a llawer o gyrff eraill sy’n gysylltiedig â busnes a 

chyflogaeth ledled de Cymru. 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

*Ar ôl gadael yr Ymchwiliad, heriodd Dr Linstrum, gyda rhesymau, gywirdeb y rhan hon o 
dystiolaeth ymateb LlC a’r dystiolaeth lafar a roddwyd wrth ail-holi’r tyst traffig. Fodd 
bynnag, wrth gydnabod hyn, ni chododd unrhyw bwyntiau perthnasol newydd o bwys o 
gymharu â’r hyn a sefydlwyd eisoes (PIQ/087). 

 

Mr Andrew McDermid (01336) 
 

6.572 Ni ddylai’r cynllun gael ei adeiladu oherwydd nid yw’n gynaliadwy, yn 

enwedig o ran allyriadau carbon, a fyddai’n cynyddu wrth i deithiau 

cerbydau gynyddu. Ni ellir dibynnu ar dechnolegau nad ydynt wedi cael 

eu datblygu eto, ond mae angen meddwl yn rhesymegol ar sail tymor hir 
i ddatblygu cynlluniau a fyddai’n lleihau traffig. Byddai’r model traffig a 

ddefnyddiwyd i gyfiawnhau’r cynllun yn ddarfodedig cyn 2030. Gallai ceir 

di-yrrwr  chwarae  rôl  arwyddocaol  wrth  leihau  tagfeydd  ar  yr  M4  a 
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gwneud defnydd mwy effeithlon o’r un lle ffordd, gyda llai  o 

ddamweiniau, gan gynyddu capasiti i bob pwrpas. Byddai gwelliannau i 

drafnidiaeth gyhoeddus, gyda’i gilydd, yn dileu swm dibwys o draffig o’r 
M4 (ID/073). 

 

6.573 Byddai’r cynllun yn cynyddu tebygolrwydd a graddau llifogydd o 
ganlyniad i ansefydlogrwydd y tywydd a byddai’n mynd yn groes i Ddeddf 

2015. Byddai’n cael effaith niweidiol ar Gasnewydd. 
 

6.574 Mae’r cysylltiad rhwng datblygu seilwaith a thwf economaidd yn 

ddiamheuol, ond y cwestiwn yn yr achos hwn yw pwy fyddai’n elwa o’r 

gwasanaethau a ddarperir gan y cynllun. Gallai’r cynllun hwn hwyluso 
cymudo i Fryste, yn enwedig oherwydd y posibilrwydd o leihau tollau 

croesfan Hafren, ac felly gallai’r cynllun arwain yn anfwriadol at gynyddu 

prisiau eiddo yng Nghasnewydd. 
 

6.575 Dylid cadw gwerth ecolegol ac amwynder Gwastadeddau a Gwlyptiroedd 

Gwent, yn enwedig i deuluoedd. Mae’r Gwastadeddau’n rhan o ecosystem 

unigryw mwy o faint a byddent yn dioddef colled ddinistriol pe byddai’r 
cynllun yn symud yn ei flaen, gan gynnwys colli tir yn uniongyrchol yng 

ngwarchodfa Cors Magwyr. Byddai’r system ffosydd draenio’n dameidiog 

ac yn ddiraddiedig. Byddai hyn yn effeithio ar endid cyfan y system ac ni 
ellir lliniaru hynny. 

 

6.576 Ni fyddai’r seilwaith cerdded a gynigir yn fuddiol. 
 

Ymateb LlC 
 

6.577 Trwy leihau tagfeydd, byddai’r cynllun yn lleihau allyriadau i’r graddau y 

byddai’n dod yn garbon niwtral wrth weithredu. O safbwynt carbon byd- 

eang, byddai’r cynllun yn cael effaith bitw, ond heb ei adeiladu byddai 

problem allyriadau carbon yn gwaethygu yn y tymor hir. Mae’r asesiad o 
allyriadau carbon yn y dyfodol wedi asesu’n geidwadol na fyddai gwelliant 

technolegol pellach yn digwydd y tu hwnt i 2030 oherwydd ei bod hi’n 

anodd rhagfynegi y tu hwnt i’r cyfnod hwnnw. 
 

6.578 Ni fyddai’r cynllun yn achosi llifogydd. Byddai’r Gwastadeddau’n cael eu 

hamddiffyn gan “Bolisi Cynnal Amddiffynfeydd Presennol” y Llywodraeth 
a byddai mwy o gyfaint storio’n cael ei ddarparu yn y rhwydwaith ffosydd 

draenio. 
 

6.579 Roedd polisi datblygu cynaliadwy ar waith ac yn cael ei weithredu cyn 

Deddf 2015 ac roedd LlC yn sylweddoli’r nodau sydd bellach wedi’u gosod 

yn y Ddeddf ymhell cyn iddi gael ei chyhoeddi. Mae’n rhaid i bob prosiect 

ystyried pob un o nodau’r Ddeddf yn gydradd, ac mae’r M4 wedi cael ei 
haddasu i ystyried rhai o’r nodau hyn. Byddai’r cynllun yn gwella 

ansawdd aer, yn lleihau sŵn ac yn gwella effeithlonrwydd trafnidiaeth 

gyhoeddus. Byddai’n helpu’r gwasanaethau brys, yn gwella iechyd ac yn 
lleihau oedi i bobl sy’n mynd ar eu gwyliau. Mae’r rhain i gyd yn nodau 

canmoladwy. 
 

6.580 Byddai’r cynllun o fudd i ardaloedd preswyl Casnewydd o ran lleihau sŵn 
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ac allyriadau, ond byddai’n cael effaith niweidiol fach ar amwynder y 

Gwlyptiroedd pell a rhai llwybrau ar gyfer defnyddwyr nad ydynt yn 

fodurwyr, ond byddai’n darparu llwybrau newydd. 
 

6.581 Cytunir na ellid datblygu unrhyw gynlluniau trafnidiaeth gyhoeddus a 

fyddai’n datrys problem gynyddol tagfeydd ar goridor yr M4 (ID/073). 
 

6.582 Nid yw graddau’r traffig a ysgogir yn fwy nag oddeutu 1% o’r twf traffig 
cefndir a ragwelir. Mae’r rhagolwg traffig ar gyfer y cynllun wedi 

cydymffurfio’n llawn â gweithdrefn WebTAG yr Adran Drafnidiaeth. Ni 

fyddai dyfodiad cerbydau ymreolaethol yn dileu’r angen am y cynllun. 
Byddai effaith y rhain yn cael ei chyfyngu gan ymddygiad pobl eraill, gan 

felly atal capasiti uwch ar y rhwydwaith. Mae astudiaethau wedi dangos y 

byddai oedi’n gwella 7% yn unig pe byddai 50% o’r cerbydau a 

ddefnyddir yn rhai ymreolaethol. Fodd bynnag, mae astudiaeth 
ryngwladol wedi dangos ei bod yn annhebygol y byddai 40% o gerbydau 

ar y rhwydwaith ffyrdd yn gerbydau ymreolaethol cyn 2040. O ganlyniad, 

nid yw’r angen am y cynllun wedi newid. 
 

6.583 Derbynnir y gallai’r cynllun wneud Casnewydd yn lle mwy atyniadol i fyw 

ac y gallai hynny, yn ei dro, ddylanwadu ychydig ar brisiau eiddo, er bod 

cynnydd yn debygol o fod yn fach. Mae dadansoddiad wedi dangos y 
byddai adeiladu’r cynllun yn arwain at fwy na 70% o arbedion costau 

trafnidiaeth uniongyrchol i fusnesau a cherbydau nwyddau yng Nghymru. 
 

6.584 Cydnabyddir y byddai’r cynllun yn meddiannu oddeutu 2% o 
Wastadeddau Gwent, ac felly byddai ei effaith niweidiol ar y 

Gwastadeddau’n cael ei ffrwyno. Mae’n nodedig bod seithfed ran o’r 

ffosydd draenio presennol yn cael ei threillio bob blwyddyn, ac eto maen 
nhw’n adfer i gyfrannu at y matrics ar draws y Gwastadeddau. Byddai’r 

cynllun yn effeithio ar hydoedd ychydig iawn o ffosydd draenio yn unig a 

byddai’r lagwnau draenio’n ychwanegu capasiti ecolegol newydd at yr 

ardal. Mae trawsleoli cynefinoedd yn cael ei adolygu gyda CNC a byddent 
oll yn cael eu monitro ar ôl adeiladu. 

 

Yr Ymgyrch yn erbyn Traffordd y Gwastadeddau (CALM) (6929) 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Nid oedd CALM, sef sefydliad ambarél sy’n gwrthwynebu’r cynllun, wedi’i gofrestru fel 
gwrthwynebwr gan nad oedd wedi cyflwyno unrhyw dystiolaeth o wrthwynebu erbyn y 
terfyn amser statudol a ddatganwyd, neu ddim o gwbl. Fodd bynnag, ysgrifennodd 
cadeirydd yr Ymgyrch (Dr Catherine Linstrum) neges e-bost at holl Aelodau Cynulliad 
Cymru (ACau) ar 17 Ionawr 2018, yn esbonio gwrthwynebiad y sefydliad i’r cynllun. Cafodd 
y neges e-bost a anfonodd hi at y Gweinidog ei hanfon ymlaen i mi gan ei swyddfa i’w 
hystyried yn yr Ymchwiliad o bosibl. Roedd yn amlinellu, mewn atodiad, gwrthwynebiad ar 
sail wyth prif thema. 

 
 

 
Roedd gwrthbrawf i achos CALM a luniwyd gan LlC wedi’i atodi i’r ohebiaeth honno. Gan fod 
Mr McCooey a minnau wedi darllen y pecyn gohebiaeth, nid oedd gennyf fawr o ddewis ond 
ei dderbyn fel cyflwyniad perthnasol i’r Ymchwiliad, er y cadarnhaodd Dr Linstrum wedi 
hynny  nad  cyfeirio  at  yr  Ymchwiliad  oedd  ei  bwriad  gwreiddiol,  er  nad  oedd  hi’n 
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gwrthwynebu hynny. Mae’r ohebiaeth at ACau a’r gwrthbrawf ohono wedi’u hamlinellu yn 
ID/182a Diwygiedig. Er mwyn bod yn drylwyr, ymdriniaf â’r adroddiad gan CALM a 
anfonwyd at ACau a’r gwrthbrawf ohono isod, o ran sut y cyflwynwyd y dystiolaeth i’r 
Ymchwiliad. 

 
 

 
Fodd bynnag, wedi hynny, ceisiodd Mr Robert Hepworth, a oedd yn cynrychioli CALM erbyn 
hynny, ganiatâd i annerch yr Ymchwiliad ynghylch y dystiolaeth newydd a gyflwynwyd gan 
LlC ynglŷn â’r traffig ychwanegol y rhagfynegai y byddai’n defnyddio’r M4 yn dilyn dileu 
tollau Croesfan Hafren a chyhoeddi’r angen am fwy o wariant ar y cynllun i wrthbwyso’r 
effaith niweidiol difrifol y byddai’r cynllun wedi’i chael fel arall ar Borthladd Casnewydd. 
Daeth i’r amlwg bryd hynny fod nifer o aelodau sefydliad CALM, o fewn y graddfeydd amser 
a osodwyd yn wreiddiol, wedi rhoi tystiolaeth yn yr Ymchwiliad fel unigolion neu 
sefydliadau. Felly, rhoddais ganiatâd i dîm o gynrychiolwyr CALM fynychu’r Ymchwiliad a 
chyflwyno eu tystiolaeth mewn ymateb i’r casgliad diwethaf o dystiolaeth gan LlC. Roedd 
hynny’n dderbyniol i CALM a LlC. Ymdrinnir â’r dystiolaeth ysgrifenedig a gyfnewidiwyd a’r 
dystiolaeth a gododd yn sgil ymddangosiad hwyr CALM yn yr Ymchwiliad isod. 

 

Achos ysgrifenedig CALM yn erbyn y cynllun 
 

6.585 Er bod y cyhoedd yn amlwg yn pryderu am y tagfeydd ar yr M4 o 

amgylch Casnewydd, ni fyddai ffordd liniaru’r M4 yn datrys y broblem. 
Nid yw adeiladu ffyrdd yn datrys tagfeydd, dim ond symud y broblem ar 

hyd y rhwydwaith. Mae traffig a ysgogir yn dileu unrhyw fuddion a 

ddarperir gan gapasiti ychwanegol yn gyflym, ac mae’r effeithiau 
cynyddol ar weddill y rhwydwaith ffyrdd yn drech o lawer nag unrhyw 

fudd uniongyrchol. Byddai’r cynllun yn gwaethygu’r broblem trwy 

ganolbwyntio ar drafnidiaeth ffyrdd ar draul dulliau eraill o drafnidiaeth, 
gan greu traffig wedi’i ysgogi a mwy o dagfeydd, a symud y tagfeydd 

hynny i fannau eraill, fel Caerdydd. Y cyflymder cyfartalog ar yr M4 yw 

bron 50mya, ond byddai’r rhagfynegiadau’n arbed rhwng 4 a 9 munud yn 

unig. Mae’r asesiad o draffig a ysgogir wedi cael ei danamcangyfrif a 
byddai’r cynllun yn gwneud trafnidiaeth gyhoeddus yn llai atyniadol ac yn 

rhoi cerddwyr a beicwyr dan anfantais. Mae’n anffodus na allai’r twf 

traffig a ddefnyddiwyd wrth fodelu gael ei archwilio yn yr Ymchwiliad 
oherwydd ystyriwyd ei fod y tu hwnt i gylch gorchwyl yr Ymchwiliad. Mae 

rhwng 17% a 48% o’r traffig ar yr M4 bresennol o amgylch Casnewydd 

yn lleol. 
 

6.586 Nid yw ffyrdd newydd o reidrwydd yn arwain at ddatblygu economaidd ac 

nid ydynt o reidrwydd yn helpu’r economi cymaint â mathau eraill o 

fuddsoddi mewn seilwaith. Mae gan fuddsoddi mewn beicio a cherdded 

BCR bron 3 gwaith yn fwy na’r cynllun yn gyffredinol, ac nid oes 
tystiolaeth sylweddol bod rhaglen â chysylltedd ffyrdd yng Nghasnewydd 

wedi gosod pwysau sylweddol i lawr ar dwf economaidd neu gyflogaeth 

yn y rhanbarth. 
 

6.587 Mae modelu traffig ac amcangyfrifon cost y llywodraeth yn ddiffygiol ar 
gyfer y cynllun hwn, sydd wedi arwain at orliwio’r buddion a bychanu 

effeithiau negyddol niwed amgylcheddol, ond mae’r asesiad o draffig a 

ysgogir yn rhy isel, fel y dangosir gan adroddiad diweddar gan Ymgyrch 

Diogelu Lloegr Wledig, a amlygodd dwf 47% mewn traffig yn ychwanegol 
at gynnydd traffig cefndir yn ystod 20 mlynedd mewn perthynas ag 80 o 
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werthusiadau cynllun ffordd. Mae’r gyfradd ddamweiniau ar yr M4 o 

amgylch Casnewydd islaw cyfartaledd y DU ac nid oes tystiolaeth y 

byddai ffordd newydd yn fwy diogel. 
 

6.588 Mae trafnidiaeth drefol yn newid, ond yn yr un modd â ffyrdd deuol a 

meysydd parcio aml-lawr yng nghanol dinasoedd, mae seilwaith, ar ôl 
iddo gael ei adeiladu, yn cyfyngu ar ddewisiadau trafnidiaeth am 

genedlaethau. Os yw’r wlad am osgoi dibyniaeth fythol gynyddol ar geir, 

mae angen dechrau gwneud newidiadau nawr. Mae yna ddyfodol sy’n 
croesawu opsiynau gwahanol iawn ar gyfer trafnidiaeth a mannau 

cyhoeddus, ond nid yw datblygiad y cynllun a’r Ymchwiliad cyhoeddus 

wedi rhoi ystyriaeth briodol iddynt. 
 

6.589 Byddai cost enfawr adeiladu’r cynllun yn cyfyngu ar wariant y llywodraeth 
ledled Cymru am flynyddoedd lawer. Nodir nad yw’r gost o £1.2 biliwn yn 

cynnwys chwyddiant, taliadau llog, costau ychwanegol sy’n arferol ar 

gyfer prosiect o’r natur hon a’r cytundeb diweddar ag ABP sydd wedi 
ychwanegu £136 miliwn. Felly, mae’n rhesymol tybio y byddai’r gost yn 

cyrraedd oddeutu £2 biliwn. Byddai hynny’n cyfyngu ar wariant y 

llywodraeth ledled Cymru am flynyddoedd i ddod. 
 

6.590 Mae saga’r M4 bob amser wedi canolbwyntio ar adeiladu ffordd newydd, 

ac ystyriwyd dewisiadau amgen dim ond ar ôl i’r cynllun a ffefrir ar gyfer 

ffordd liniaru’r M4 gael ei hen sefydlu. Nid dyna sut y dylai cynlluniau 
seilwaith mawr gael eu cynllunio ac nid yw dewisiadau amgen wedi cael 

eu hystyried yn gyfartal nac yn gymesur. Nid yw LlC wedi canolbwyntio 

ar becyn integredig o opsiynau i fynd i’r afael ag anghenion. Mae pecyn o 
fesurau o’r fath na fyddai’n costio ffortiwn yn cynnwys: 

 

• Metro De Cymru; 
 

• trydaneiddio rheilffyrdd; 
 

• lonydd bysiau, rheilffyrdd culion a thramiau; 
 

• trafnidiaeth gyhoeddus fwy integredig; 
 

• lleihau teithiau gyrrwr yn unig trwy rannu ceir; 
 

• ardollau parcio mewn gweithleoedd; 
 

• cludo nwyddau ar reilffyrdd; 
 

• newidiadau i gyffyrdd yr M4 a strategaethau rheoli traffig ar yr M4; 
 

• dewisiadau ffyrdd amgen llai dinistriol fel y Llwybr Glas; 
 

• taliadau atal tagfeydd; 
 

• mesurau i leihau’r angen i deithio, a 
 

• theithio llesol, yn enwedig ar gyfer y gyfran fawr o deithiau byr. 



Adroddiad: APP/16/516215 

264 

 

 

 
 
 

6.591 Mae’n amlwg bod angen lleihau allyriadau carbon a gwella ansawdd aer i 

osgoi effeithiau trychinebus y newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, mae 

bwlch cynyddol rhwng rhethreg a gweithredu, ac ni ellir honni mwyach 
bod rhaid derbyn dinistrio’r amgylchedd fel sgil-gynnyrch anffodus 

cynnydd economaidd. Byddai adeiladu’r ffordd hon yn symud y wlad i’r 

cyfeiriad anghywir. Byddai ansawdd aer yn gwaethygu yng Nghymru pe 
byddai’r cynllun yn cael ei adeiladu oherwydd y byddai’n cynyddu traffig. 

 

6.592 Byddai’r cynllun yn cael effaith annerbyniol ar yr amgylchedd a 

threftadaeth ddiwylliannol. Byddai’n draffordd chwe lôn a fyddai’n 

gorchuddio dros 10 km o SoDdGAau gwlyptir sy’n bwysig yn genedlaethol 

â tharmac a choncrit, yn ogystal â llygru ac aflonyddu’n sylweddol ar y 
cynefinoedd ar draws gweddill Gwastadeddau Gwent. Nid oes cysylltiad 

rhwng polisi amgylcheddol a’r cynllun arfaethedig. Byddai’n mynd ar 

draws gwarchodfa natur Cors Magwyr ac yn torri trwy bedwar SoDdGA 
sy’n bwysig yn genedlaethol. Mae’r mesurau lliniaru arfaethedig heb eu 

profi. Mae rhai o wrthwynebwyr y cynllun yn cefnogi’r Llwybr Glas amgen 

ar y sail y byddai’n llai dinistriol i’r amgylchedd, ac y byddai’n fwy cost- 
effeithiol pe byddai’n cael ei gynllunio a’i brisio’n fanylach. Mae’n 

annerbyniol adeiladu traffordd trwy dirwedd o ddiddordeb hanesyddol 

eithriadol Gwastadeddau Gwent. Ni fyddai’r cynllun yn bodloni gofynion 

Deddf 2015, sy’n golygu bod y cynnig mewn perygl o gael ei ddatgan yn 
anghyfreithlon. 

 

Ymateb LlC 
 

6.593 Mae CALM yn gynghrair o sefydliadau sy’n cynnwys Ymddiriedolaethau 

Bywyd Gwyllt Cymru, RSPB Cymru, Cyfeillion y Ddaear Cymru ac YDCW 
yn ogystal ag unigolion a Chyfarfodydd/ Cynghorau Cymuned a grwpiau. 

Maen nhw wedi bod yn ymgysylltu â LlC ers dros ddegawd yn rhan o 

ddatblygu’r cynigion ar gyfer y cynllun. 
 

6.594 Roedd aelodau CALM eisoes yn ymwybodol o dystiolaeth Mr Whittaker yn 

gynnar yn ystod yr Ymchwiliad, a ddiffiniodd faint o draffig a fyddai’n cael 

ei ysgogi ar draws llinell-sgrîn Wysg fel 4.2% ar ddiwrnod cyfartalog yn 
2037. Mae capasiti ffordd newydd yn lliniaru tagfeydd sydd, yn ei dro, yn 

lleihau costau teithio, sy’n gallu arwain at fwy o draffig. Bydd rhywfaint 

o’r traffig ychwanegol yn dod o ffyrdd eraill gan felly eu lliniaru, ond 
derbynnir y gallai cynllun ffordd mawr ysgogi rhywfaint o draffig. Fodd 

bynnag, nid yw’r traffig hwnnw a ysgogir yn llenwi’r capasiti ychwanegol 

a fyddai’n cael ei ddarparu ond yn taro cydbwysedd newydd rhwng y 
cyflenwad a’r galw, gan wneud teithiau’n llai gorlawn ac yn gyflymach, yn 

fwy diogel ac yn fwy dibynadwy. Mae’n dilyn na ddylai traffig a ysgogir 

gael ei ddehongli fel effaith negyddol o reidrwydd, oherwydd y byddai 

defnyddwyr yn elwa o fynediad a theithiau rhwydd o hyd. 
 

6.595 Er bod y ffactorau twf traffig cenedlaethol a osodwyd gan yr Adran 

Drafnidiaeth i’w defnyddio ym mhob Ymchwiliad y tu hwnt i gylch 
gorchwyl unrhyw Ymchwiliad yn unol ag egwyddor Bushell*, mae’n 

anghywir awgrymu na ellir gwrthwynebu na thrafod tystiolaeth a 

gyflwynwyd yn erbyn modelu traffig LlC. Mae’n wir bod llawer o amser 
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wedi cael ei dreulio yn yr Ymchwiliad yn gwneud hynny, gan gynnwys, 

mae’n debyg, gan aelodau CALM. 
 

*Nodyn yr Arolygydd 
 

Mae’r egwyddor hon yn diffinio’r hyn y mae’r gyfraith wedi penderfynu na cheir ei herio 
mewn Ymchwiliadau Lleol Cyhoeddus 

 

6.596 Ni fyddai’r cynllun yn symud y broblem bresennol ar yr M4 i rywle arall. 
Er enghraifft, mae’r rhagolygon traffig yn dangos, pe byddai’r cynllun ar 

waith, y disgwylir i lefelau traffig dyddiol cyfartalog ar hyd yr A48M 

gynyddu oddeutu 2% yn 2022 a 5% yn 2037. Ni fyddai’r cynllun yn cael 
effaith o bwys ar y problemau gweithredol presennol yn ystod oriau brig 

yr wythnos. Mae PIQ/143 yn profi na fyddai traffig ar y rhwydwaith 

traffordd presennol i’r dwyrain a’r gorllewin o’r cynllun yn mynd yn fwy 
na’r capasiti pe byddai’r cynllun yn cael ei adeiladu. Fodd bynnag, 

byddai’r cynllun yn datrys y diffyg capasiti ar yr M4 bresennol o amgylch 

Casnewydd. 
 

6.597 Mae’r dystiolaeth yn dangos y byddai’r cynllun yn ategu gwelliannau 

trafnidiaeth gyhoeddus ac yn symud ymlaen ochr yn ochr â nhw, gan 

gynnwys y Metro. Fodd bynnag, gan dybio y byddai’r asesiad uchaf o set 
gynhwysfawr o welliannau trafnidiaeth gyhoeddus yn digwydd, byddai 

hynny’n cyflawni gostyngiad 5.9% yn unig yn nhraffig y draffordd. 

Amlinellir manylion y dadansoddiad yn ID73 ac yn y dystiolaeth draffig a 

gyflwynwyd gan LlC. 
 

6.598 Mae LlC yn datblygu system Metro Prifddinas-ranbarth Caerdydd ar y cyd 

â’r cynllun, a fyddai’n cyflawni buddion ehangach i’r rhanbarth heblaw am 
liniaru traffig y draffordd. Fodd bynnag, mae ffyrdd yn hollbwysig i 

weithrediad priodol pob sector ac o fudd i bawb, nid dim ond pobl â cheir. 

Byddai’r cynllun yn lliniaru tagfeydd ar y draffordd a’r rhwydwaith ffyrdd 

lleol a ddefnyddir gan drafnidiaeth gyhoeddus. Mae rhwydwaith ffyrdd 
addas i’r diben sy’n llifo’n rhydd yn cyfrannu at weithrediad didrafferth 

trafnidiaeth gyhoeddus, gan annog pobl i’w defnyddio. Byddai’r 

strategaeth gyffyrdd yn gwella hygyrchedd i’r cysylltiadau trafnidiaeth 
gyhoeddus bresennol ac arfaethedig yn Nhwnnel Hafren, Glan Llyn a 

Chanol Casnewydd. 
 

6.599 Yn 2014, comisiynodd yr Adran Drafnidiaeth adolygiad cynhwysfawr o 
drafnidiaeth a’i heffaith ar yr economi (CD6.1.23). Ei gasgliad cyffredinol 

oedd bod prosiectau trafnidiaeth mawr yn cael effaith gadarnhaol ar 

fesurau perfformiad economaidd fel cyflogaeth ardal leol neu GDP. Mae 

astudiaethau eraill wedi cadarnhau’r berthynas rhwng trafnidiaeth a 
pherfformiad economaidd. Dyma enghreifftiau o’r rhain: 

 

• astudiaeth 2012 y Ganolfan Ymchwil Economaidd Ofodol Seilwaith 

Ffyrdd Newydd: Yr Effeithiau ar Gwmnïau 
 

• astudiaeth 2004 McQuaid et al: Pwysigrwydd Trafnidiaeth mewn 
Penderfyniadau Lleoli Busnes, a 
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• gwaith 2009 Strauss-Kahn a Vives: Pam ac i ble mae pencadlysoedd 
yn symud? 

 

6.600 Mae tystiolaeth benodol hefyd sy’n cysylltu perfformiad economi Cymru â 
thrafnidiaeth a hygyrchedd. Mae cyfres o astudiaethau sydd wedi 

archwilio’r ffactorau sy’n esbonio perfformiad cynhyrchedd Cymru wedi 

amlygu trafnidiaeth a hygyrchedd fel ffactorau cyfrannol. Yn fwyaf 

diweddar, gan gadarnhau canfyddiadau a gwaith ymchwil blaenorol a 
gynhaliwyd gan Brifysgol Gorllewin Lloegr yn 2016: Deall amrywiadau 

cynhyrchedd rhwng Cymru a Lloegr, daethpwyd i’r casgliad bod diffyg 

hygyrchedd yn amlwg yn cael effaith fawr ar lefel y cynhyrchedd yng 
Nghymru, gan gynnwys pellenigrwydd posibl o brif farchnadoedd, 

cyflenwyr a gwasanaethau arbenigol, cronfeydd mwy o lafur medrus neu 

gysylltiad â busnesau eraill a ffynonellau eraill o wybodaeth. 
 

6.601 Y gymhareb cost a budd gychwynnol ar gyfer y cynllun yw 1.70 pan 

ystyrir cost gwaith lliniaru yn Nociau Casnewydd ac effaith dileu tollau 

Croesfannau Hafren. Pan gynhwysir effeithiau economaidd ehangach yn 
yr asesiad, byddai’r BCR wedi’i haddasu ar gyfer y cynllun yn cynyddu i 

2.29. Mae’r ffigurau hyn yn cynrychioli gwerth da am arian. 
 

6.602 Mae’r dystiolaeth yn dangos bod cyfraddau damweiniau uwch na 
chyfartaledd y DU ar rai rhannau o’r M4 o amgylch Casnewydd, tra bod y 

cyfraddau wedi gostwng islaw’r cyfartaledd hwnnw ar rannau eraill, yn 

bennaf o ganlyniad i’r system terfyn cyflymdra amrywiol. Yn geidwadol, 

byddai’r cynllun yn arbed mwy na 300 o ddamweiniau dros gyfnod o 60 
mlynedd. Byddai dyluniad modern y draffordd newydd a’r gwaith gwella 

ar y draffordd bresennol o amgylch Casnewydd yn caniatáu i osodiad y 

ffordd bresennol gael ei addasu i wella diogelwch trwy wneud newidiadau 
i gynllun cyffyrdd, sydd islaw’r safon ar hyn o bryd, a haneru’r baich 

traffig arni. 
 

6.603 Ni fyddai’r Metro’n mynd i’r afael â’r problemau trafnidiaeth sy’n 
gysylltiedig â’r M4 o amgylch Casnewydd, ond byddai’n gwella cysylltedd 

ar draws y rhanbarth, yn darparu mynediad rhwydd at gyflogaeth ar 

draws y rhanbarth ac yn cynnig buddion datblygu ac adfywio ar goridorau 
pwysig o fewn ac o amgylch gorsafoedd allweddol. Mae’n gwbl gydnaws 

â’r cynllun. Fodd bynnag, byddai dyblu’r defnydd o drafnidiaeth 

gyhoeddus yn ardal Casnewydd yn cyflawni gostyngiad 5-10% yn unig yn 
nhraffig y draffordd. Darperir manylion yn ID73 sy’n dangos y byddai 

gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus yn annigonol i fynd i’r afael â 

phroblemau’r M4. Byddai M4 sy’n llifo’n rhydd o fudd mawr i fysiau 

cyhoeddus ac, mewn dinas gymharol fach fel Casnewydd, mae’n rhaid i 
fysiau fod yn rhan allweddol o unrhyw system drafnidiaeth gyhoeddus, 

gan gynnwys bysiau cyflym sy’n defnyddio’r M4. Mae dibynadwyedd 

bysiau’n dibynnu’n drwm ar y ffaith nad yw nifer fawr o geir yn defnyddio 
llwybrau llygod trwy’r ddinas i geisio osgoi tagfeydd. O ganlyniad, mae 

M4 orlawn yn dinistrio unrhyw gyfle o gael rhwydwaith bysiau effeithiol a 

dibynadwy trwy’r ddinas a’i hamgylchedd. Fel y cyfryw, ochr yn ochr â’r 
Metro, mae’r cynllun wedi cael ei amlygu fel elfen allweddol o gynllun 

pum   mlynedd   LlC   ar   gyfer   rhwydwaith   trafnidiaeth   cynaliadwy, 
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integredig, tymor hir i Gymru. 
 

6.604 Mae adroddiad y Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd i’r Senedd ym mis 
Mehefin 2007 (ID 100) yn datgan bod angen newid moddol o 5% rhwng 

2016 a 2030. Mae’r dadansoddiad ar gyfer yr M4, a gwell trafnidiaeth 

gyhoeddus, yn dangos newid moddol o hyd at 6%, o ystyried cynlluniau 
Metro yr ymrwymwyd iddynt. Ni ellir cymharu’r canrannau hyn yn 

uniongyrchol oherwydd y gwahaniaeth yn y cyfnod a’r cwmpas 

daearyddol. Mae’r cyfeiriad teithio ger Casnewydd yn wahanol hefyd. 
Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar deithio o’r dwyrain i’r gorllewin tra bod 

y Pwyllgor Seneddol yn ymwneud â newid moddol i bob cyfeiriad. Byddai 

prif effaith y Metro ar newid moddol mewn perthynas â symudiadau 

teithio o’r gogledd i’r de ac nid symudiadau o’r dwyrain i’r gorllewin. 
Felly, mae’r cynllun a’r Metro’n gwbl gydnaws a byddai’r  cynlluniau 

hynny, yn ogystal â theithio llesol, yn cyflawni dyheadau’r Pwyllgor, ac 

efallai’n rhagori arnynt. Mae LlC wedi ymrwymo i newid moddol. Er na 
fyddai cyfuniad o fesurau teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus yn 

mynd i’r afael â’r problemau tagfeydd ar hyd yr M4 bresennol yn 

ddigonol, mae’r cynllun wedi cael ei ddylunio gyda’r bwriad o wella 

cyfleoedd ar gyfer teithio llesol a hwyluso’r defnydd o drafnidiaeth 
gyhoeddus. 

 

6.605 Ni fydd y newidiadau mewn technoleg, a fydd yn dylanwadu ar y ffordd yr 
ydym yn teithio a’i newid, yn mynd i’r afael â phroblem sy’n bodoli 

heddiw. Bydd y broblem honno’n mynd yn fwyfwy  annioddefol  dros 

amser er gwaethaf y cyfryw newidiadau i dechnoleg yn y dyfodol 

rhagweladwy. Mae ymchwil yr Adran Drafnidiaeth yn dangos, o ran y 
rhwydwaith ffyrdd strategol, y byddai cerbydau ymreolaethol yn gwella 

oedi oddeutu 7% yn unig pe byddai 50% o gerbydau ymreolaethol ar y 

ffyrdd. Felly, mae unrhyw effaith ar yr M4 yn debygol o fod mor bell yn y 
dyfodol fel nad yw’n newid yr angen am y cynllun. 

 

6.606 Mae LlC wedi datgan yn eglur na fyddai’n defnyddio’r terfyn benthyca 

llawn ar y cynllun. Byddai’n cael ei ariannu trwy gyfuniad o fenthyciadau 

Llywodraeth y DU a chyllidebau cyfalaf LlC. Mae’n dilyn y byddai balans y 

terfyn benthyca cyfredol o fwy na £500 miliwn ar gael i ariannu 
cynlluniau mewn rhannau eraill o Gymru o 2018 /19 ymlaen. 

 

6.607 Yn groes i’r honiadau cyfeiliornus a wnaed, ystyriwyd ac arfarnwyd dros 

100 o opsiynau a phecynnau yn rhan o’r broses o ddatblygu’r cynllun, a 

chynhaliwyd yr asesiad amrywiol hwn o ddewisiadau amgen gyda 
thrawstoriad eang o randdeiliaid, gan gynnwys awdurdodau lleol, cyrff 

anllywodraethol amgylcheddol, Byrddau Iechyd a chynrychiolwyr 

grwpiau, a chyfeiriwyd ato gan Newid yn yr Hinsawdd Cymru fel 

enghraifft dda o ymarfer ymgysylltu (PIQ78). O ganlyniad i hynny a 
ffactorau eraill, daeth Gweinidogion Cymru i’r casgliad mai’r opsiwn a 

ffefrir ar gyfer datrys y broblem ar yr M4 fyddai’r cynllun sydd gerbron yr 

Ymchwiliad. 
 

6.608 Ar ôl i’r Cynlluniau a’r Gorchmynion gael eu cyhoeddi, awgrymwyd 
dewisiadau  amgen  ychwanegol  gan  wrthwynebwyr.  Dadansoddwyd  a 
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chyhoeddwyd y rhain yn yr Adroddiad ar Ddewisiadau Amgen a 

Awgrymwyd gan Wrthwynebwyr (CD 4.7.2). Cyflwynwyd chwe dewis 

amgen arall yn ystod yr Ymchwiliad, gan roi 28 i gyd (PIQ 121B). 
Amlinellir ymatebion ar wahân i Ddewisiadau Amgen 25 a 26 yn PIQ 112 

ac ID103, yn ôl eu trefn. Mae Dewis Amgen 27, sef cyfuniad o fesurau a 

gyflwynwyd gan Mr Waller, wedi cael ei ddatblygu a’i gyflwyno i’r 
Ymchwiliad hefyd. Ni fyddai’r un o’r llwybrau neu’r awgrymiadau amgen 

yn cynnig mantais ddigonol o gymharu â’r cynllun cyhoeddedig sydd i’w 

fabwysiadu. 
 

6.609 Mae’r asesiad o garbon yn ystyried canlyniadau’r model trafnidiaeth, gan 

gynnwys traffig wedi’i ysgogi. Byddai’r allyriadau a amcangyfrifwyd wrth 

adeiladu’r cynllun yn ffracsiwn bach (oddeutu 1%) o gyfanswm yr 
allyriadau sy’n gysylltiedig â rhwydwaith priffyrdd de Cymru erbyn 2037, 

gan gynnwys allyriadau cerbydau sy’n ei ddefnyddio. O ystyried yr 

arbedion carbon net blynyddol a fyddai’n deillio o’r rhwydwaith priffyrdd 
mwy effeithlon, byddai’r cyfalaf carbon a geir yn ystod y broses 

adeiladu’n cael ei ad-dalu erbyn 2072. 
 

6.610 Mae tystiolaeth gwrthwynebwyr eraill y cyfeiriwyd atynt gan CALM wedi 

cael ei gwrthbrofi’n benodol gan LlC. 
 

6.611 Byddai ansawdd aer yn gwella yng Nghasnewydd o ganlyniad i’r cynllun. 

Byddai crynodiadau llygredd yn lleihau mewn 29,266 o eiddo o gymharu 
â llai na 1,595 a fyddai’n profi cynnydd. Disgwylir i ansawdd aer wella ar 

raddfa ranbarthol ehangach hefyd, er gwaethaf rhywfaint o gynnydd lleol 

mewn llygrwyr aer ar hyd llwybr y draffordd arfaethedig ond, hyd yn oed 
yno, byddai crynodiadau llygrwyr yn parhau i fod ymhell o fewn yr 

amcanion ansawdd aer perthnasol a byddai’r cynnydd a ragwelir mewn 

dyddodion nitrogen deuocsid ar gynefinoedd yn ddibwys. 
 

6.612 Adroddir yn fanwl ar yr asesiad o effeithiau amgylcheddol y cynllun yn y 

DA a’i Atodiadau, ynghyd â’r mesurau lliniaru a gynigir. Mae’r rhain wedi 
bod yn rhan annatod o ddatblygu’r cynllun yn dilyn trafodaethau helaeth 

â chynrychiolwyr CNC, Cadw a’r awdurdodau a’r rhanddeiliaid perthnasol. 

Mae’r effeithiau niweidiol ar y dirwedd, treftadaeth ddiwylliannol, ecoleg a 
chadwraeth natur wedi cael eu dadansoddi’n ofalus, a datblygwyd 

strategaethau gyda CNC i leihau effaith y cynllun ar y SoDdGAau gymaint 

â phosibl. Mae ystod o fesurau lliniaru wedi cael eu cynnig. Byddai’r 

mesurau sydd i’w cymryd yn gyson â’r gofynion “i gymryd camau 
rhesymol”, sy’n gydnaws ag ymarfer swyddogaethau LlC yn briodol i 

geisio cynnal a gwella’r nodweddion sy’n sail i’r rhesymau pam mae’r 

SoDdGAau o ddiddordeb arbennig i gynnal a gwella bioamrywiaeth, o 
ystyried mai’r llwybr y mae angen tir arno o fewn Gwastadeddau Gwent 

yw’r unig un rhesymol a fyddai’n bodloni amcanion y cynllun ac yn 

lliniaru’r problemau ar yr M4 o amgylch Casnewydd. 
 

6.613 Byddai’r cynllun yn cyd-fynd â’r egwyddor datblygu cynaliadwy, gan 

ystyried y cydbwysedd rhwng effeithiau economaidd, cymdeithasol, 
diwylliannol ac amgylcheddol (CD6.3.11). 
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Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (YDCW) (O144) 
 

Tystiolaeth Mr Peter Ogden 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Roedd y dystiolaeth hon wedi’i seilio ar ddehongliad y tyst o gyngor proffesiynol a gafwyd 
gan Mr Simon White, Pensaer Tirwedd cymwysedig. Gan na ddarparwyd y cyngor hwn i’r 
Ymchwiliad, ni wyddys sut mae’r tyst wedi’i ddehongli. 

 

6.614 Mae’r Confensiwn Tirwedd Ewropeaidd yn cydnabod bod “Pob Tirwedd yn 

Bwysig” a bod pob un yn diffinio ymdeimlad lleoliad o le a’r ansawdd 
bywyd y mae’n ei gynnig i’r rhai sy’n byw ynddo neu’n dibynnu arno. 

Mae’r Confensiwn hefyd yn datgan nad yw’r ffaith nad yw tirwedd wedi’i 

dynodi yn dibrisio ei phwysigrwydd yn lleol. Adlewyrchir hyn yn Neddf 
2015, y Polisi Adnoddau Naturiol a Chanllawiau’r DMRB (yn IAN 135/10 

Cymru). Mae’r newid hwn yn cydnabod tirweddau fel cyfuniadau o 

adnoddau gwerth ychwanegol. Mae’n dilyn bod rhaid i’r amrywiaeth, yr 
arwyddocâd a’r buddion a ddarperir gan y systemau gwerth hyn gael eu 

hasesu’n llawn, a bod rhaid i’r broses benderfynu roi ystyriaeth lawn i 

ganlyniadau gwneud newidiadau iddynt. Nid yw’r DA yn mynd i’r afael â’r 

materion hyn yn llawn, er na chodir amheuon ynglŷn â chyfreithlondeb 
neu ddigonolrwydd y DA yn hyn o beth. 

 

6.615 Nid yw’r DA yn cynnwys asesiad gwrthrychol o wasanaethau 
ecosystemau’r ardal, eu gwerthoedd cysylltiedig ac effaith y Cynllun 

arnynt. Mae hyn wedi’i ddarparu bellach. 
 

6.616 Byddai’r cynnig yn cael effaith niweidiol tymor hir mawr ac arwyddocaol 

ar gymeriad y dirwedd a gwerth treftadaeth Ardaloedd Cymeriad Tirwedd 

Leol (LCA) penodol o Wastadeddau Gwent a’u hamgylchoedd, ac ar 
Dirwedd Hanesyddol Gwastadeddau Gwent. Roedd yr effeithiau hyn yn 

achos pryder sylweddol i CNC a Cadw. 
 

6.617 Er bod y LVIA wedi cael ei gynnal yn unol â’r canllawiau perthnasol, mae 

YDCW yn pryderu mai dim ond 3 chategori sydd ar gyfer maint y newid, 

sy’n tueddu i fychanu’r effeithiau. Yn yr Ymchwiliad, derbyniwyd nad oes 
methodoleg berthnasol arall ar gael. Mae’r DA wedi nodweddu’r effeithiau 

ar y dirwedd yn gywir at ei gilydd. 
 

6.618 Er nad yw Gwastadeddau Gwent yn y categori uchaf o ardaloedd 

digyffwrdd yng Nghymru, maen nhw’n ardaloedd o dawelwch a 

thywyllwch cymharol sy’n bwysig yn lleol. Mae angen ystyried yr effaith 
ar y nodweddion hyn wrth asesu’r cynllun. Ystyrir bod yr effeithiau heb 

eu llwyr fynegi yn y DA. Mae’r LVIA yn darparu gwybodaeth am welededd 

y cynllun pan fydd wedi’i adeiladu, ynghyd â datblygiadau presennol. Nid 
yw’n ystyried effaith sŵn traffig cyson ar y Gwastadeddau. 

 

6.619 Byddai mwy o anhrefn weledol o ganlyniad i strwythurau ategol sy’n 

gysylltiedig â’r Cynllun. Byddai ei effaith yn fwy annerbyniol nag y mae’r 

DA yn ei awgrymu. 
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Cynrychiolaethau ysgrifenedig Mr Victor Warren, Is-gadeirydd YDCW15
 

 

6.620 Ni roddwyd ystyriaeth briodol i’r opsiynau llwybr a chyfraniad Metro De 

Cymru at leihau traffig. 
 

6.621 Nid yw traffig yn cynyddu ar yr M4 ac mae’r defnydd o geir wedi cyrraedd 

brig, felly nid oes angen y Cynllun. Nid yw tagfeydd ar yr M4 yn waeth 
nag unrhyw draffordd berifferol drefol arall yn y DU. Mae’r M4 yn ffordd 

ddiogel yn  ôl cyhoeddiadau graddfa risg y Sefydliad Diogelwch ar y 

Ffyrdd. 
 

6.622 Byddai’r Llwybr Glas yn darparu cydnerthedd ar gyfer y rhwydwaith am 

draean o’r gost. 
 

6.623 Mae’r achos busnes ar gyfer y cynllun yn wael. Byddai’r gyllideb ar gyfer 
Cymru gyfan am flynyddoedd i ddod yn cael ei gwario ar un prosiect yn 

ne Cymru. 
 

6.624 Mae’n wawdiol bod y cynllun yn anwybyddu tirweddau a warchodir. 
 

6.625 Mae YDCW yn cefnogi achosion GWT ar effeithiau amgylcheddol/ecolegol, 

FoE ar allyriadau/llygredd o’r cynllun, a safbwynt yr Ymgyrch dros 

Drafnidiaeth Well bod y cynllun yn anwybyddu potensial cludo nwyddau 
ar y rheilffyrdd a gwell trafnidiaeth gyhoeddus i fodloni anghenion 

trafnidiaeth. 
 

Ymateb LlC i YDCW 
 

6.626 Mae Pennod 9 y DA yn cyfeirio at effeithiau Blwyddyn 15, a ddisgrifir fel 

effeithiau Niweidiol Mawr ar gyfer Gwastadeddau Gwynllŵg a 

Gwastadeddau Cil-y-coed, a Niweidiol Cymedrol ar gyfer Llanfihangel-y- 
fedw a Magwyr a Gwndy. Mae’r mesurau lliniaru arfaethedig wedi’u 

hamlinellu yn nhystiolaeth Nicholas Rowson. Mae tystiolaeth John Davies 

yn mynd ymhellach i ystyried y goblygiadau polisi a’r cydbwysedd rhwng 

yr effaith ar y dirwedd a’r amgylchedd naturiol, gan ystyried ffactorau 
eraill. Mae tystiolaeth Matthew Jones yn crynhoi effeithiau allweddol y 

cynllun, wedi’u cydbwyso yn erbyn y buddion a aseswyd. 
 

6.627 Cynhaliwyd y LIVA yn unol â’r canllawiau perthnasol yn y DMRB (fel yr 

amlinellir uchod) a chan ddefnyddio LANDMAP, sef y fethodoleg a 
gydnabyddir ledled Cymru ar gyfer asesu tirwedd. 

 

6.628 Ar hyn o bryd, nid oes methodoleg ar gyfer mesur effaith datblygiad ar 
wasanaethau ecosystemau. Hyd nes y datblygir methodoleg o’r fath, 

rhaid defnyddio dulliau asesu cyfredol cydnabyddedig. Mae’r canllawiau 

cyfredol ar asesu effeithiau ar y dirwedd ac effeithiau gweledol wedi’u 
hamlinellu yn y DMRB, IAN 135/10(W) a GLVIA3. Mae’r cyrff statudol 

hynny  a  wnaeth  sylwadau  wedi  cytuno  ar  gwmpas  a  chanlyniadau’r 

 
 

 

15 Cadeirydd Cangen Casnewydd a’r Cymoedd YDCW 
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asesiad. Mae effaith amgylcheddol y cynllun wedi cael ei hasesu yn y DA. 

Y cyngor a roddir yn GLVIA 3 yw y dylai fod mwy o bwyslais ar y testun 

naratif sy’n disgrifio’r dirwedd a’r effeithiau gweledol yn hytrach na 
thablau a matricsau gor-syml. Mae’r DA yn defnyddio pum categori: Dim 

Newid, Dibwys, Bach, Cymedrol a Mawr. Mae’r LVIA yn defnyddio graddfa 

5 pwynt ac yn egluro pa gategorïau yr ystyrir eu bod yn arwyddocaol. 
 

6.629 Mae’n ymddangos bod mwyafrif ardal yr astudiaeth (a’r holl ardal y 

byddai’r cynllun arfaethedig yn cael ei leoli trwyddi) o fewn Parth B ac 
“Ardaloedd adeiledig”, ac nid Parth C ar Fap Ardaloedd Tawel 1997 (Map 

16 adroddiad Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC)) a Map Ardaloedd Tawel 

2009 (Map 17 adroddiad CCGC). Mae Nicholas Rowson (WG1.8.1) yn 

egluro bod Tabl 15 ar Dudalen 53 adroddiad CCGC yn disgrifio Parth B fel 
“Cefn gwlad sy’n destun ymwthiad traffig sylweddol ac aflonyddu arall 

tebyg". Mae’r wybodaeth ar y mapiau’n gyffredinol iawn ac felly 

defnyddiodd y DA y wybodaeth LANDMAP sy’n fwy cywir a gwybodaeth 
am y safle. Mae’r effaith ar dirweddau a warchodir wedi cael ei hasesu. 

 

6.630 Mae’r effeithiau ar dawelwch wedi cael eu cynnwys yn y DA, yn ogystal 

ag effeithiau gweledol goleuadau, arwyddion a phontydd arwyddion, ac 
ati. Mae effaith sŵn wedi cael ei hasesu’n llawn hefyd. Mae 

Gwastadeddau Gwent eisoes wedi’u nodweddu gan sŵn diwydiannol, 

amaethyddol a thraffig ffyrdd. 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Mae’r pwyntiau ychwanegol a wnaed gan Mr Warren ynglŷn â’r llwybr a ddewiswyd, 
cydnerthedd, twf traffig, cyllid, Metro De Cymru, economeg/yr achos busnes, damweiniau a 
thagfeydd yn derbyn sylw mewn mannau eraill o’r adroddiad hwn ac ni chânt eu hailadrodd 
yma. 

 

Tystiolaeth Ychwanegol YDCW 
 

Nodyn yr Arolygydd 

O ganlyniad i brinder staff yn YDCW, mae Mr Hepworth, sy’n aelod o’r Weithrediaeth 
Genedlaethol, wedi paratoi tystiolaeth ychwanegol ar ran YDCW, yn ymateb i dystiolaeth 
newydd LlC ynglŷn â Dociau Casnewydd a dileu’r tollau. Mae’n dweud bod yr ymateb 
wedi’i gyfyngu gan adnoddau ac amser. Mae’n uwch swyddog wedi ymddeol o Raglen 
Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig ac yn gyn Bennaeth Bywyd Gwyllt Byd-eang yn 
Adran yr Amgylchedd y DU. Mae wedi gweithio i’r Adran Drafnidiaeth hefyd. Ysgrifennwyd 
y dystiolaeth ac fe’i hadroddir yma er cyfleustra a dilyniant. 

 

6.631 Mae LlC yn cyfaddef y byddai’r cynllun yn amlwg yn effeithio ar y dirwedd 

hanesyddol a’r ymdeimlad o le (tawelwch). Nid oes unrhyw beth yn cael 

ei gynnig i liniaru’r effeithiau hyn. Mae cymeriad Gwastadeddau Gwent 
wedi’i gyfleu’n gywir yn Nhabl 6 yr adroddiad. Fodd bynnag, ni chynigir 

unrhyw fesurau lliniaru o bwys ar gyfer y gwerth diwylliannol a hamdden 

i bobl. Mae buddion honedig y cynllun yn ymgais desbrad i guddio’r niwed 
sy’n cael ei wneud. Mae LlC yn cyfaddef y byddai’r rhannau o’r Dirwedd 

Hanesyddol a fyddai’n cael eu gwahanu gan y cynllun yn agored i bwysau 

datblygu. Portreadir hyn fel rhywbeth rhesymol tra byddai’r dewis amgen 

yn amddiffyn yr ardaloedd hyn sy’n weddill yn weithredol trwy eu 
dynodi’n Barc Cenedlaethol neu rywbeth tebyg. 
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6.632 Byddai’r cynllun yn cael effaith sylweddol ar Wastadeddau Gwent o ran 

sŵn, a waethygir gan yr oriau gweithio hwy na’r arfer a gynigir ar gyfer y 

cyfnod adeiladu, heb unrhyw ymgynghori â phreswylwyr. 
 

6.633 Codir amheuon ynglŷn â chostau gormodol y gwaith arfaethedig  yn 

Nociau Casnewydd (i ddigolledu cwmnïau preifat) i bwrs y wlad. Mae’r 
dystiolaeth newydd yn cyferbynnu â thystiolaeth gynharach LlC a oedd yn 

datgan na fyddai’r effaith ar weithrediadau’r doc yn arwyddocaol iawn. 

Mae’n ymddangos bod y costau’n fwy na’r hyn sy’n angenrheidiol i unioni 
effaith y cynllun. Mae Mr Hepworth yn holi a yw’r ffigurau hyn  yn 

cynnwys costau tuedd risg ac optimistiaeth, costau cynnal a chadw a 

chostau cynyddol gwaith peirianegol heriol. Nid yw LlC wedi esbonio 

lleihau’r costau £17.5m yn foddhaol. Mae’r defnydd o dermau fel risg 
dderbyniol at ei gilydd yn codi amheuon ynglŷn â diogelwch Pont Wysg 

arfaethedig o ran gwrthdrawiadau a pherygl tân. 
 

6.634 Codir amheuon ynglŷn â’r tybiaethau a wnaed yn y model traffig. Bydd y 
gwaharddiad ar geir diesel/petrol yn lleihau’r galw am deithio ac yn 
cynyddu costau, yn groes i’r hyn a dybir. Nid yw’r cynnydd a ragwelwyd 
mewn incwm wedi parhau, wrth i ystadegau diweddar ddangos nad yw 
incwm yn 2017 yn uwch nag yn 2006. Mae’r ffigurau traffig a 
ragfynegwyd yn dangos cynnydd mewn amserau teithio ar yr M4 

bresennol yn 2022.16 Nid yw’n ymddangos bod hyn yn cyfiawnhau gwario 
£1.4 biliwn. Mae angen esbonio’r anghysondebau hyn. Yn olaf, nid yw’r 

model yn ystyried dau gynnig parcio a theithio mawr ar bob ochr i 

Gasnewydd, a fydd yn dargyfeirio cryn dipyn o draffig i’r rheilffyrdd ac 
oddi wrth y cynllun. Mae costau’r Cynllun yn debygol o gynyddu i’r 

entrychion, fel y profwyd yn achos prosiect trydaneiddio’r rheilffordd o 

dde Cymru i Lundain. Mae’r dystiolaeth ynglŷn â dileu’r tollau’n honni 
budd i’r cynllun o ganlyniad, ond ni ystyriwyd y costau yn sgil tollau a 

gollwyd. 
 

6.635 Byddai llwybr y cynllun yn dinistrio’r unig safle nythu ar gyfer Garanod 

Cyffredin yng Nghymru. Nid oes sicrwydd ynglŷn â llwyddiant y mesurau 

lliniaru arfaethedig ar gyfer safleoedd amgen. Dylai’r egwyddor ragofalus 
gael ei defnyddio, a fyddai’n sicr yn mynnu nad yw LlC yn lleoli’r 

draffordd arfaethedig trwy’r safle nythu. Mae’r egwyddor ragofalus wedi’i 

hymgorffori mewn sawl un o gytuniadau’r Undeb Ewropeaidd. 
 

6.636 Byddai dinistrio’r safle nythu hefyd yn torri dau gytuniad rhyngwladol 

pwysig ar warchod rhywogaethau mudol, y mae’r DU wedi eu llofnodi, 

mewn ffordd amlwg iawn. Dyma farn Mr Hepworth, sy’n arbenigwr ar 
weithredu’r cytuniadau hyn yn y DU a’r Cenhedloedd Unedig. Byddai 

ymagwedd LlC yn agored i her gyfreithiol. Mae ymateb LlC yn honni y 

byddai cynigion lliniaru’n mynd i’r afael â’r materion a godwyd. Nid yw 
mesurau lliniaru’n ddigon i fynd i’r afael ag anghyfreithlondeb y pwynt a 

godwyd. Mae’r pwyntiau a wnaed mewn perthynas â’r effaith ar y safle 
 
 

 

 

16 WG1.2.7 Tabl 6 
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nythu ar gyfer Garanod yn sefyll. Mae  YDCW yn ailadrodd ei 

gwrthwynebiad a wnaed mewn cyflwyniadau cynharach ac yn cefnogi 

barn CNC yn erbyn y cynllun. 
 

Ymateb LlC i’r d yst iolaeth ychwanegol  
 

6.637 Mae’r adroddiad Gwasanaethau Ecosystem yn derbyn y byddai effeithiau 

niweidiol ar y dirwedd ddiwylliannol, nad yw’n bosibl eu lliniaru. Mae’r 

adroddiad yn cydnabod y byddai rhai elfennau, fel cynhyrchu bwyd a’r 
dirwedd hanesyddol, yn profi colled net, ond yn gyffredinol, a thros 

gyfnod hir  iawn, y byddai’r mesurau lliniaru’n mwy na gwrthbwyso’r 

effeithiau niweidiol ar y gwasanaethau ecosystem. 
 

6.638 Nid yw LlC yn hyrwyddo datblygiad ar hyd y draffordd newydd yn yr ardal 

cors gefn. Nid yw LlC yn awgrymu y byddai datblygiad ychwanegol yn 
rhesymol, yn enwedig o ystyried pwysigrwydd y dynodiadau SoDdGA a’r 

angen i warchod yr ardaloedd hyn. Byddai’n rhaid rhoi ystyriaeth briodol i 

unrhyw gynigion datblygu yn yr ardal hon trwy’r broses gynllunio. Mae’n 
gamsyniad awgrymu y byddai’r cynllun yn agor Gwastadeddau Gwent i 

ddiraddio a chamfanteisio diddiwedd. 
 

6.639 Byddai sŵn o’r draffordd yn lleihau’n gyflym y tu hwnt i sawl can milltir. 

Byddai sŵn yn lleihau ar gyfer yr ardaloedd mwy poblog ar hyd yr M4 

bresennol ac yn cynyddu ar gyfer yr ychydig eiddo sy’n agos i lwybr y 
cynllun. Daeth y brif dystiolaeth sŵn ar gyfer LlC i’r casgliad nad yw’r 

Gwastadeddau’n arbennig o dawel, beth bynnag. Byddai oriau adeiladu 

arferol yn cael eu cytuno â’r awdurdodau lleol perthnasol a byddai gwaith 
y tu allan i oriau arferol a gwaith brys sy’n angenrheidiol yn cael ei 

gytuno â’r Cynghorau, a byddai preswylwyr lleol yn cael gwybod amdano. 
 

6.640 Mae’r materion a godwyd ynglŷn â’r gwaharddiad ar gerbydau petrol, 
incwm aelwydydd, ac ati yn faterion economaidd cenedlaethol i’w 

hystyried mewn rhagolygon WebTAG a’r ystod o senarios ynddynt. Gellir 

esbonio’r cynnydd bach mewn amser teithio ar yr M4 bresennol gan 
fesurau diogelwch traffig a diffyg cysylltiad sy’n llifo’n rhydd tua’r 

dwyrain. Byddai’r amser teithio a arbedir ar ei ben ei hun yn ddigon i 

gyfiawnhau’r cynllun. Byddai’r cynnydd a ragwelir mewn traffig a 

thagfeydd ar yr M4 bresennol yn arwain at broblemau sylweddol hyd yn 
oed y tu allan i’r oriau brig os na wneir unrhyw beth. 

 

6.641 Oherwydd eu statws arbennig, LlC sy’n ysgwyddo risg gorwariant ar gyfer 

y pecyn arfaethedig o fesurau lliniaru o fewn y dociau, yn wahanol i 

weddill y cynllun lle mae cyfran o’r risg yn cael ei hysgwyddo gan y 
contractwr. Mae LlC wedi cytuno i dalu am gostau cynnal a chadw’r bont 

siglen dros 80 mlynedd, sef oddeutu £2.6 miliwn. Nid yw costau cynnal a 

chadw wedi’u cynnwys yng nghostau cyfalaf y cynllun, ond mae’r 

arfarniad economaidd ohono eisoes yn cynnwys £220 miliwn o gostau i 
dalu am yr elfen cynnal a chadw. Oherwydd effaith disgowntio, ni fyddai 

cynnwys y £2.6 miliwn ychwanegol yn effeithio ar y BCR o’i mynegi ar 

ddau le degol. 
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6.642 Mae’r mesurau lliniaru a fyddai’n cael eu darparu ar gyfer ABP wedi cael 

eu teilwra’n ofalus i sicrhau eu bod yn mynd i’r afael â’r niwed difrifol y 

byddai’r porthladd yn ei ddioddef fel arall o ganlyniad i adeiladu’r cynllun 
trwyddo, ac nid ydynt yn mynd ymhellach na’r pecyn a fyddai’n 

angenrheidiol i fynd i’r afael â’r niwed difrifol hwnnw. Mae’r pecyn o 

fesurau’n gydadferol ei natur, wedi’i seilio ar egwyddor cywerthedd ac ni 
fyddai’n darparu’r math o fantais economaidd a allai arwain at gymorth 

gwladwriaethol. Roedd darparu pont siglen yn hytrach na chyfres o 

graeniau yn ddatrysiad economaidd i’r gwahanu amlwg a fyddai’n cael ei 
achosi gan y cynllun. 

 

6.643 Mae YDCW yn anghywir wrth honni y byddai’r cynllun yn cynyddu’r risg i 
ddiogelwch y cyhoedd ac na fyddai angen cyfaddawd o’r fath ar 

ddewisiadau amgen eraill. Mae dyluniad y cynllun yn arwain at risg 

dderbyniol at ei gilydd a dderbyniwyd gan ABP, a disgwylir y byddai’n 
cael ei derbyn gan yr Awdurdod Diogelwch Porthladdoedd*. Byddai rhai 

o’r dewisiadau amgen a gefnogir gan YDCW yn cynnwys risg gynhenid i 

ddiogelwch defnyddwyr. Yn ôl asesiad risg a gynhaliwyd ar gyfer  y 
cynllun yn unol â’r DMRB, y tebygolrwydd blynyddol o farwolaeth 

defnyddwyr a phartïon eraill o ganlyniad i’r gwaith yn y dociau  yw 

oddeutu 1 mewn 5 miliwn. Byddai dyluniad y cynllun yn sicrhau y 

byddai’n ddiogel storio pren o dan y draphont. 
 

*Nodyn yr Arolygydd 
 

Cadarnhawyd yn ddiweddarach ei fod yn foddhaol. 

 

6.644 Yn dilyn y newidiadau i’r dociau, mae LlC wedi lleihau ei lwfans risg £12.5 
miliwn ac mae gostyngiad arall o £10.8 miliwn wedi cael ei gymhwyso i’r 

lwfans tuedd optimistiaeth. Mae hyn wedi’i wrthbwyso gan y lwfans tuedd 

optimistiaeth ychwanegol sy’n ymwneud yn benodol â’r gwaith amddiffyn 

pont. Canlyniad net hynny fyddai gostyngiad o £17.5 miliwn yn y lwfans 
tuedd risg ac optimisiaeth. Mae’r ffigurau hyn yn adlewyrchu cam mwy 

datblygedig dylunio’r gwaith yn y dociau nag o’r blaen ac mae’n gwbl 

resymegol. 
 

6.645 Nid yw penderfyniad Llywodraeth y DU i ddileu tollau Croesfan Hafren yn 

fater i’w ystyried yn yr Ymchwiliad, heblaw fel mesur o effaith dileu’r 

tollau o gymharu â’r senario gwneud y lleiaf posibl. 
 

6.646 Mae beirniadaeth YDCW o’r gofynion traffig rhagweledig yn anghywir 

oherwydd bod yr Adran Drafnidiaeth wedi ystyried polisïau’r llywodraeth 
ac incwm cyfartalog wrth gyhoeddi rhagolygon WebTAG o dwf yn y galw 

am deithio a gwerthoedd amser. Maen nhw hefyd yn gwbl anghywir i 

honni bod traffig wedi cyrraedd brig. Mae’r dystiolaeth i’r gwrthwyneb yn 

gymhellol, fel yr amlinellwyd yn y brif dystiolaeth. Mae’r rhagolygon hyn 
yn darparu sail gyson ar gyfer arfarnu prosiectau ledled y DU. Mae barn 

YDCW bod buddion y cynllun yn ymylol iawn yn anghywir hefyd. Nid 

ydynt wedi deall y byddai’r cyfuniad o fesurau diogelwch y bwriedir eu 
cyflwyno i’r M4 bresennol pan fydd y cynllun wedi cael ei adeiladu, yn 

cynnwys terfynau cyflymder is ar gyfer rhai rhannau a gostyngiad mewn 

capasiti, ac absenoldeb cysylltiad sy’n llifo’n rhydd tua’r dwyrain rhwng yr 
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M4 bresennol a’r M4 newydd. Mae’r effeithiau negyddol hyn wedi cael eu 

modelu yn senarios ‘gwneud rhywbeth’ y model traffig. 
 

6.647 Mae YDCW hefyd yn pryderu na ystyriwyd effeithiau dwy orsaf parcio a 

theithio a gynigir yn rhan o Fetro De Cymru yn Llanwern a Llaneirwg. 
Mae cynllun parcio a theithio Llanwern wedi cael ei gynnwys yn y gwaith 

modelu a byddai’n arwain at ostyngiad o oddeutu 2% yn llifoedd oriau 

brig yr M4 gyda’r nos. Bydd cyfleuster parcio a theithio Llaneirwg yn denu 
teithiau o ddwyrain Caerdydd i Ganol Dinas Caerdydd yn bennaf. Byddai 

teithwyr o’r fath yn parhau i ddefnyddio eu ceir cyn belled â Llaneirwg, 

felly ni fyddai defnyddio’r cyfleuster parcio a theithio’n cynnig unrhyw 

ryddhad i’r M4 o amgylch Casnewydd. Sut bynnag, byddai effaith y 
cyfleuster parcio a theithio hwnnw’n lleiafsymiol ar y tagfeydd ar yr M4. 

 

6.648 Mae LlC wedi defnyddio’r egwyddor ragofalus yn y cynigion lliniaru ar 

gyfer Garanod Cyffredin. Byddai dau safle nythu addas yn cael eu 

darparu mewn ardaloedd sy’n cynnwys cynefin priodol ar gyfer chwilota 
am fwyd a nythu. Nid oes rheswm i gredu na fyddai defnyddio dulliau 

profedig o greu cynefin yn llwyddo. Sut bynnag, byddai’r cynllun yn 

bodloni ac yn rhagori ar y rhwymedigaeth i ddarparu cyfleoedd nythu 

eraill. Mae’r mesurau arfaethedig wedi’u hamlinellu yn y Rhestr 
Ymrwymiadau Amgylcheddol. Bu trafodaethau helaeth a pharhaus â’r 

RSPB a CNC mewn perthynas â’r cynigion lliniaru. Byddai’r mesurau 

cymharol syml a gynigiwyd yn sicrhau y gellir cyflawni’r dyletswyddau o 
dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a’r Cytuniadau Rhyngwladol y 

cyfeiriwyd atynt gan Mr Hepworth (ID 245). 
 

Coed Cadw (CC) (0270) 
 

6.649 Roedd CC wedi gwrthwynebu’r cynllun ar sail colli Coetir Hynafol. Yn ôl 

Polisi Cynllunio Cymru “Mae coetiroedd hynafol a lled-naturiol yn 

gynefinoedd na ellir eu hadfer os ydynt yn cael eu colli. Maent yn 
werthfawr iawn am eu bioamrywiaeth, a dylid eu diogelu rhag 
datblygiadau a fyddai’n achosi difrod sylweddol”. 

 

6.650 Prif bwyntiau’r gwrthwynebiad yw: 
 

• colli 1.04 ha o goetir hynafol yn uniongyrchol yn Fferm Berryhill, a 
cholli ardaloedd bach ychwanegol (heb eu diffinio) o goetir hynafol 
ym Mhwll Diwaelod a Roggiett Brake; 

 

• effeithiau anuniongyrchol a fyddai’n arwain at ddifrod i goetir 
hynafol yn Fferm Berryhill, Pwll Diwaelod, Pye Corner a Roggiett 

Brake; 
 

• cynigion amhriodol ar gyfer trawsleoli cynefin coetir hynafol, a 

ddisgrifiwyd yn anghywir fel mesurau lliniaru ar gyfer colli coetir 
hynafol; 

 

• colli coetir cyfnewid a blannwyd yn sgil adeiladu’r M4 wreiddiol, a 
 

• mesurau digolledu annigonol a gynigiwyd ar gyfer difrodi a cholli 
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coetir hynafol. 
 

Cynnwys Datganiad o Dir Cyffredin – LlC a CC 
 

6.651 Mae safleoedd coetir hynafol yn gynefinoedd amrywiol ac unigryw sy’n 

darparu ar gyfer llawer o rywogaethau pwysicaf y DU a’r rhai sydd dan y 

bygythiad mwyaf. Nid yw pob coetir hynafol yn cynnal yr ystod lawn o 

rywogaethau. Ni fyddai effeithiau anuniongyrchol ar goetir hynafol Fferm 
Berryhill oherwydd y byddai’r coetir hynafol cyfan yn cael ei ddileu. 

 

6.652 Byddai cyfanswm o 1.1 ha o goetir hynafol yn cael ei golli, sef 1.04 ha yn 

Fferm Berryhill a 0.06 ha ym Mhwll Diwaelod i’r gogledd o’r M4 

bresennol. Ni fyddai coetir hynafol yn cael ei golli’n uniongyrchol yn Pye 

Corner, ond mae’n debygol y bydd effaith anuniongyrchol ar y coetir 
hwnnw. Ni fyddai unrhyw goetir hynafol yn cael ei dorri yn Roggiett 

Brake. Byddai’r ffordd gludo i Chwarel Ifton (fel y’i defnyddiwyd ar gyfer 

Ail Groesfan Hafren) yn cael ei hadfer. Byddai hyn yn gofyn am wneud 
gwaith tocio a thorri, ac ailwynebu’r ffordd. Mae’n debygol y byddai 

effaith anuniongyrchol ar y coetir hwnnw o ganlyniad i ddefnyddio’r ffordd 

gludo. 
 

Ymateb LlC 
 

6.653 Mae maint bach a natur ddiraddedig y coetir hynafol yn Fferm Berryhill 

yn cyfiawnhau ei statws pwysig ar lefel y Sir. Cytunir na ellir amnewid 

ecosystemau cymhleth coetir hynafol a gollir. Ond gall plannu coed 
newydd ddarparu cynefin coetir a fydd yn cynnal bywyd gwyllt, ymhen 

amser. Cytunir y byddai effeithiau tymor hir y cynllun ar goetir yn effaith 

arwyddocaol. 
 

6.654 Mae CC yn cyfeirio at yr angen am gymhareb gyfnewid 1:30 ar gyfer 
coetir hynafol. Nid yw LlC yn ymwybodol o unrhyw achos lle y darparwyd 

hyn mewn gwirionedd. Y gymhareb ar gyfer y prosiect HS2 yw’r uchaf y 

gwyddys amdano, sef oddeutu 9:1. Byddai cyfanswm o bron 50 ha o 

goetir yn cael ei golli ar draws y Cynllun, a chynigir plannu oddeutu 104 
ha o goed newydd, sef cymhareb o 2.1:1. Neu, o edrych ar y mater 

mewn ffordd arall, gan dybio y darperir cymhareb o 30:1 ar gyfer coetir 

hynafol, byddai hyn yn gadael 70 ha ar gymhareb o 1.4:1 ar gyfer plannu 
cyfnewid mewn perthynas â gweddill y coetir a gollir yn rhan o’r cynllun. 

 

6.655 Mae Polisi Cynllunio Cymru’n darparu amddiffyniad ar gyfer coetir 

hynafol. Ond ni ddylid dilyn hyn yn slafaidd a bydd adegau pan fyddai 
modd cyfiawnhau colli coetir hynafol. Nid yw CNC wedi gwrthwynebu colli 

coetir hynafol yn yr achos hwn. Mae rhinweddau’r cynllun yn cyfiawnhau’r 

golled. 
 

Mr T N D Anderson o Pace Transportation Ltd Wales (6905) 
 

6.656 Mae Mr Anderson yn Gyfarwyddwr Ymgynghoriaeth Drafnidiaeth sydd o’r 

farn: 
 

• bod yr M4 arfaethedig yn ymateb anghreadigol gan y Llywodraeth 
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i fater bach sy’n anwybyddu tagfeydd traffig yng Nghaerdydd ac a 

fydd yn ysgogi traffig; 
 

• bod ffyrdd gwell o wario arian cyhoeddus o safbwynt traffig ac 
amgylcheddol, fel y dangosir gan wledydd datblygedig yn Ewrop, 

ac 
 

• y dylid rhoi terfyn ar adeiladu ffyrdd mawr, a datblygu cynlluniau 
beicio, cerdded, rheoli traffig a thrafnidiaeth gyhoeddus yn lle 

hynny. 
 

6.657 Mae Mr Anderson yn pryderu y byddai swm enfawr o draffig yn cael ei 

ysgogi, ond na roddwyd ystyriaeth iddo, ac y gallai’r traffig a ysgogir 
achosi i’r hydoedd newydd a hen o’r M4 fynd yn orlawn ychydig dros 

flwyddyn ar ôl agor*. Mae’n credu bod y rhagolygon twf traffig yn 

annibynadwy, bod y defnydd o geir yn y DU wedi cyrraedd brig a bod y 
pum mlynedd parhaus a ddangoswyd o dwf traffig ar yr M4 yn gyfnod rhy 

fyr i fod yn ddibynadwy. Mae’n ofni y byddai canolbarth a gogledd 

Cymru’n cael blaenoriaeth is ar gyfer cyllid yn sgil hyrwyddo’r cynllun 
(ID/027, ID/028). 

 

6.658 Mae pob modd sydd wedi’i seilio ar ffyrdd yn creu carbon a llygredd yn 
sgil hylosgi a’r rhyng-gysylltiad rhwng teiars a ffyrdd, yn ogystal â dŵr ffo 

o’r ffordd gerbydau. Mae hynny’n arwain at beryglon iechyd mawr. 

Byddai’r cynllun yn creu cwmwl o lygredd a fyddai’n effeithio ar iechyd 
preswylwyr Casnewydd, yn enwedig pobl ag afiechydon anadlol a phlant. 

 

6.659 Pe byddai’r M4 yn cael ei hadeiladu, byddai’r buddion yn cronni yn 

Lloegr**, tra byddai mwy o draffig yng Nghaerdydd yn anfantais 

ranbarthol. 
 

6.660 Byddai mannau agored a chynefinoedd bywyd gwyllt ger Casnewydd yn 

cael eu colli a byddai’r bont dros Afon Wysg yn ymwthiol yn weledol i 

breswylwyr. 
 

6.661 Byddai defnyddio’r M4 arfaethedig yn cael effaith negyddol ar 

drafnidiaeth gyhoeddus yng nghoridor Caerdydd-Bryste ac yn tanseilio 

gwasanaethau bws a rheilffordd. Byddai’r cynllun yn fygythiad i system 
dramiau rad, tra modern yng Nghaerdydd ac yn cyfrannu at is- 

optimeiddio rhwydweithiau trafnidiaeth yn ne Cymru. Byddai’r cynllun yn 

cyfwynebu egwyddorion Deddf 2015 ac mae amheuon sylweddol ynglŷn 
â’r effaith economaidd gadarnhaol y byddai’r cynllun yn ei chael. 

 

6.662 Dylid gwneud gwelliannau pellach i’r M4 bresennol a Thwneli Brynglas yn 

lle adeiladu’r M4 arfaethedig, ac ni roddwyd ystyriaeth i ddewisiadau 
amgen yn lle’r llwybr du arfaethedig. 

 
Nodyn yr Arolygydd 

 

*/** Wrth gael ei holi, derbyniodd Mr Anderson, o ran y ddau bwynt, fod Cyfeillion 
y Ddaear Cymru wedi rhoi ffigurau gwallus iddo, nad oedd wedi’u gwirio, a chyfaddefodd, 
ar ôl meddwl, y gallai buddion economaidd y cynllun ddigwydd yn ardaloedd de Cymru 
neu Fryste. 
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Ymateb LlC 
 

6.663 Mae’r achos o blaid y cynllun wedi’i amlinellu ym mhrif dystiolaeth LlC 

sy’n dangos y byddai’r cynllun yn arwain at adenillion economaidd 

cadarnhaol, yn ymdrin yn ddigonol â’r rhagolygon traffig rhagamcanol yn 

y flwyddyn ddylunio, yn lleihau damweiniau ac, at ei gilydd, yn lleihau 
llygredd aer a sŵn yn sylweddol i breswylwyr Casnewydd. Mae traffig a 

ysgogir wedi cael ei ystyried a byddai cynnydd bach o oddeutu 2% mewn 

traffig sy’n dynesu at Gaerdydd. 
 

6.664 Mae mesurau helaeth wedi cael eu cynnig i fynd i’r afael â cholli mannau 

agored a chynefinoedd bywyd gwyllt, ac mae golwg Pont Afon Wysg, 

ymhell o fod yn ymwthiol, wedi cael ei chanmol gan Gomisiwn Dylunio 
Cymru. Byddai’r cynllun yn garbon niwtral. 

 

6.665 Defnyddiwyd y rhagolygon traffig ffyrdd cenedlaethol diweddaraf i 

ragfynegi llifoedd blwyddyn ddylunio ar gyfer y cynllun. Mae’r rhain yn 

cydnabod y bu gostyngiad yn nifer y teithiau yn ystod y blynyddoedd 
diweddar a bod y ddau ddiben mwyaf cyffredin ar gyfer teithio (siopa a 

chymudo) wedi gostwng yn sylweddol yn statudol. Fodd bynnag, mae twf 

traffyrdd wedi parhau i gynyddu. Datblygwyd y model trafnidiaeth mewn 

ffordd sy’n ei alluogi i gyfleu ystod o ymatebion ymddygiadol gan 
gynnwys ailbennu, newid teithiau rhwng priffyrdd a thrafnidiaeth 

gyhoeddus a newidiadau mewn cyrchfannau teithiau. Felly, mae 

rhagolygon y dyfodol yn ystyried effeithiau traffig a ysgogir. Fodd 
bynnag, ni fyddai’r amodau gorlawn blaenorol yn dychwelyd o fewn 

blwyddyn nac am gyfnod sylweddol iawn wedi hynny. Byddai’r cynllun 

arfaethedig bron yn dyblu capasiti cludo’r ffordd bresennol ac mae’n 
ystyried yr holl welliannau trafnidiaeth gyhoeddus sydd wedi’u cynllunio 

yn ardal de Cymru, er bod y canlyniadau’n dangos y byddai effaith 

gyfunol y cynlluniau trafnidiaeth gyhoeddus hyn yn lleihau traffig yr M4 

6% ar y mwyaf. 
 

6.666 Byddai’r cynllun yn cyd-fynd ag amcanion Deddf 2015 trwy wella ffyniant, 
mynd i’r afael â thlodi a lleihau anghydraddoldeb. 

 

6.667 Nid lle’r Ymchwiliad yw dyfarnu ar rinweddau cymharol gwahanol fathau 

o wariant cyhoeddus. 
 

6.668 Mae’r M4 eisoes wedi cael ei gwella’n sylweddol ac mae gwaith yn mynd 

rhagddo ar hyn o bryd yn Nhwneli Brynglas, ond mae problemau 

tagfeydd a diogelwch yn parhau. 
 

6.669 Byddai’r cynllun yn cynnwys cyfleusterau ystyrlon ar gyfer beicio a 

cherdded. Byddai gwelliannau trafnidiaeth gyhoeddus, gyda’i gilydd, yn 

dileu swm dibwys o draffig o’r M4 (ID/073). 
 

6.670 Mae dadansoddiad wedi dangos y byddai dros 70% o arbedion cost 
trafnidiaeth uniongyrchol yn cronni yng Nghymru ar gyfer cerbydau 

nwyddau a busnes. Byddai oddeutu 80% o fuddion yn cronni yng 

Nghymru ar gyfer cymudwyr a theithiau eraill mewn ceir nad ydynt yn 
ymwneud â gwaith, a byddai preswylwyr a busnesau ym Mryste a Swydd 
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Gaerloyw sy’n defnyddio’r M4 yn elwa hefyd. Yn 2014, comisiynodd yr 

Adran Drafnidiaeth adolygiad o’r cysylltiadau rhwng trafnidiaeth a’r 

economi. Cadarnhawyd tystiolaeth sylweddol bod gwelliannau trafnidiaeth 
yn arwain at ganlyniadau economaidd gwell yn yr ardal leol. 

 

Roadchef Ltd (O26) 
 

Tystiolaeth Mr Turl a Dr McKay 
 

6.671 Roadchef yw perchennog yr MSA ym Magwyr. Mae’n  croesawu 

ymgorffori’r ffordd ymuno/ymadael arfaethedig tua’r dwyrain  ym 
Magwyr, ond mae’n gwrthwynebu’r cynllun oherwydd ni fyddai’n cynnwys 

ffordd ymuno/ymadael debyg tua’r gorllewin. Mae Roadchef wedi cefnogi 

Dewis Amgen 11, sy’n cynnwys ffordd ymuno/ymadael o’r fath, ond 
tynnodd ei holl ddewisiadau amgen eraill yn ôl. 

 

6.672 Y sail i’r gwrthwynebiad yw, heb y ffordd ymuno/ymadael tua’r gorllewin, 
y byddai’r MSA bresennol yn llai deniadol i yrwyr sy’n defnyddio’r M4, gan 

felly leihau cwsmeriaeth. Byddai hynny’n cael effaith economaidd 

negyddol ar y busnes ac yn lleihau’r cymhelliad i yrwyr aros, gorffwys a 
dadflino. Byddai defnydd llai o’r ardal wasanaethau benodol hon  yn 

arwain at ddamweiniau cysylltiedig â chwsg ar y draffordd. Yn benodol, 

byddai angen i’r rhai sy’n gadael yr MSA sydd eisiau teithio tua’r 
gorllewin deithio tua’r dwyrain o G23a i G23 cyn troi tua’r gorllewin ar y 

draffordd arfaethedig. Byddai hynny’n wyriad sylweddol. Fel arall, gellid 

defnyddio’r M4 bresennol, a fyddai’n cael ei hisraddio o ran statws ac yn 

llai atyniadol i yrwyr oherwydd na fyddai’n draffordd a byddai cymysgedd 
o draffig yn ei defnyddio (ID/116). 

 

6.673 Dangosodd ymchwil ymhlith cwsmeriaid y byddai defnydd o’r MSA yn 

lleihau oddeutu 80%. Mae hyn wedi’i seilio ar brosiect ymchwil a 

ddangosodd fod oddeutu 81% o ddefnyddwyr presennol gwasanaethau 
Magwyr o’r farn bod rhwyddineb mynediad yn nodwedd allweddol yr 

oeddent yn ei hoffi am y safle. Dywedodd cyfran fawr iawn o’r rhai a 

gyfwelwyd yn yr arolwg y byddent yn llai tebygol o ymweld â’r ardal 

wasanaethau pe byddai mynediad yn cael ei wneud yn fwy cymhleth. 
 

6.674 Nid oes gan LlC bolisi cyhoeddedig ar fylchiad, cyfluniad, hygyrchedd na 

chyfansoddiad MSAau yng Nghymru, ond dylid defnyddio’r arweiniad yng 

Nghylchlythyr 02/2013 yr Adran Drafnidiaeth a gymhwysir yn Lloegr. 
Dylid hefyd cydnabod bod Gwasanaethau sydd â mynediad uniongyrchol 

o’r draffordd yn denu oddeutu 30% yn fwy o gwsmeriaeth na’r rhai sydd 

â chyfleuster mynediad mwy cwmpasog. 
 

6.675 Mae’r posibilrwydd o ddamweiniau cysylltiedig â chwsg wedi cael ei 

gydnabod yn Adroddiad Archwiliad Diogelwch Ffyrdd mis Mai 2017 
(ID091) ac mae wedi’i seilio ar y ffaith na fyddai gwasanaethau â 

mynediad uniongyrchol o’r draffordd am 48 milltir rhwng cyffordd 30 yr 

M4 ym Mhorth Caerdydd a Gwasanaethau Leigh Delamere, i’r gorllewin o 
gyffordd 17. Mae hynny wedi cael ei anwybyddu, er bod y safonau 

(Cylchlythyr 02/2013 yr Adran Drafnidiaeth) yn cynghori pellter mwyaf o 



Adroddiad: APP/16/516215 

280 

 

 

 
 
 

28 milltir rhwng ardaloedd gwasanaethau. Heb ffordd ymuno/ymadael 

tua’r gorllewin, byddai’n rhaid i yrwyr deithio trwy 7 cylchfan a chyffordd 

Glan Llyn/yr M4. 
 

6.676 Tynnodd  archwiliadau  diogelwch  LlC  ei  hun  sylw  at  ddiffyg  ffordd 

ymuno/ymadael tua’r gorllewin. 
 

6.677 Byddai cost y ffordd ymuno/ymadael benodol tua’r gorllewin, sef oddeutu 

£14.5m, yn ganran fach o gost y cynllun ac yn cael ei gwrthbwyso gan y 

buddion y byddai’n arwain atynt, gan felly gynnal y ffactor cost a budd 

cadarnhaol cyffredinol ar gyfer y cynllun ar oddeutu 1.65. Dylid hefyd 
cydnabod y byddai absenoldeb y ffordd ymuno/ymadael tua’r gorllewin 

yn lleihau gwerth masnachol y tir, a dylai hyn gael ei ystyried yn erbyn 

cost gyfalaf darparu’r ffordd ymuno/ymadael (ID/117). 
 

Ymateb LlC 
 

6.678 Derbynnir y byddai trefniant mynediad mwy anuniongyrchol yn atal 

cyfran o gwsmeriaid rhag ymweld â’r ardal wasanaethau, gan felly leihau 

trosiant ac elw, er y byddai’r busnes yn parhau i fod yn hyfyw. Byddai’r 
effaith yn llai difrifol o lawer nag a ragfynegir gan Roadchef, yn bennaf 

oherwydd y byddai’r M4 bresennol yn darparu ffordd allan effeithlon tua’r 

gorllewin, byddai ei llifoedd traffig yn cael eu haneru o ganlyniad i 
adeiladu’r draffordd newydd, gan felly wneud gyrru’n haws, a byddai’n 

darparu llwybr hwylus i gerbydau sydd eisiau teithio tua’r gorllewin. Ni 

ddylai defnyddio’r M4 bresennol fod yn wrthreddfol i yrwyr ac ychydig, os 

o gwbl, a fyddai’n dewis dyblu’n ôl o G23A i G23 wrth deithio ymlaen 
tua’r gorllewin. 

 

6.679 Mae manylion yr holl ddiwygiadau i statws G23A a’r ffyrdd 

ymuno/ymadael presennol wedi’u hamlinellu yn PIQ 123. 
 

6.680 Derbynnir y byddai’r ffordd ymuno/ymadael ychwanegol tua’r gorllewin 

yn cynnal adenillion cost a budd iach i’r cynllun yn gyffredinol, ond ni ellid 

cyfiawnhau’r gost gyfalaf ychwanegol o oddeutu £14.5m oherwydd y 

byddai’r cynigion yn y Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft yn berffaith 
ddigonol, diogel a rhesymol heb ffordd ymuno/ymadael tua’r gorllewin a 

byddent yn bodloni’r profion statudol. 
 

6.681 Derbynnir bod adeiladu ffordd ymuno/ymadael tua’r gorllewin yn gynnig 

ymarferol ac er y byddai’n arwain at rai anfanteision amgylcheddol, 

byddai’r rhain yn gymharol fach. Byddai cynnwys ffordd ymuno/ymadael 
yn dylanwadu ar lifoedd traffig lleol a fyddai’n denu mwy o draffig i’r 

B4245 trwy Fagwyr a rhwng Gwndy a Magwyr, ond, yn gyfatebol, yn 

lleihau traffig ar y ffordd honno ymhellach tua’r dwyrain (PIQ/115). 
 

Rontec Ltd (O292) 
 

6.682 Mae achos Rontec, sy’n gweithredu ac yn berchen ar yr orsaf danwydd o 

fewn MSA Magwyr, yn union yr un fath ag achos Roadchef, sy’n 
gweithredu’r MSA. Cadarnhaodd y cwmni y byddai’n dibynnu ar 

wrthwynebiad  Roadchef  fel  y’i  cyflwynwyd  i’r  Ymchwiliad,  ynghyd  â’i 
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gyflwyniad ysgrifenedig ei hun. 

Ymateb LlC 

6.683 Mae LlC yn dibynnu ar ei hymateb i Roadchef wrth ateb gwrthwynebiad 

Rontec. 
 

Mrs Ann Picton (O203) 
 

6.684 Mae Mrs Picton wedi bod yn byw yn Llanbedr Gwynllŵg ers amser hir ac 

mae’n Gynghorydd Cymuned ar gyfer Llanbedr a Saint-y-brid. 
 

6.685 Mae Gwastadeddau Gwent yn dirwedd hynafol, hardd, eiconig o 

arwyddocâd rhyngwladol a gwerth cadwraeth unigryw a hanesyddol 

eithriadol, sy’n cynnwys cynefinoedd bywyd gwyllt sy’n bwysig yn 
rhyngwladol. Dyma’r ardal fwyaf sy’n goroesi o gorsydd pori gyda 

systemau ffosydd draenio ym Mhrydain Fawr. Mae’n gymharol agos i 

ardaloedd trefol Cas-gwent, Casnewydd a Chaerdydd, sef lleoliad sy’n 
cynyddu ei phwysigrwydd fel man gwyrdd a thawel i’r rhai sy’n byw 

gerllaw. 
 

6.686 Ar hyn o bryd, mae’r Gwastadeddau’n rhoi cyfle i fynd am droeon hir ar 

eich pen eich hun rhwng perthi trwchus a gwelyau cyrs tal, mewn tirwedd 

nad yw wedi newid llawer ers 600 o flynyddoedd. Mae datblygiadau tai a 
diwydiannol eisoes wedi difrodi rhan hanesyddol y Gwastadeddau, gan 

arwain at golli llawer iawn o dir, ac yn awr yr M4 arfaethedig fyddai’r 

bygythiad mwyaf oll. Mae’r ardal wedi cael ei chofrestru’n Dirwedd o 
Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol, ac mae ei bioamrywiaeth o 

arwyddocâd rhyngwladol. Mae’r rhan fwyaf o’r ardal wedi’i gwarchod yn 

llym, ond nid yw hynny’n sicrhau amddiffyniad yn erbyn newidiadau i 

reoli tir neu ddatblygiad. Byddai faint o’r hyn sydd ar ôl sydd i’w 
drosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau, ei ffermio ac i ryfeddu 

ato yn dibynnu ar i ba raddau y gellid cyfyngu ar y difrod a wneir gan yr 

M4 arfaethedig. Byddai dwy ran o dair o’r ffordd arfaethedig yn mynd ar 
draws y SoDdGAau, gan ddinistrio’r pentrefi unigryw, ffyrdd o fyw, a 

heddwch a thawelwch. Unwaith y bydd y pethau hynny’n diflannu, ni ellid 

eu hadfer byth. 
 

6.687 Dylid  adeiladu twnnel newydd  a  gwella  rhannau  o’r  draffordd  yn  lle 

hynny*. 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

*Dewis amgen 25 yw hwn ac fe’i cyflwynir yn Adran 7 yr adroddiad. 

 

Ymateb LlC 
 

6.688 Mae effaith adeiladu a gweithredu’r cynllun ar yr amgylchedd wedi’i 

hamlinellu yn y DA a’i Atodiadau. Mae’r dogfennau hyn yn cydnabod 
pwysigrwydd Gwastadeddau Gwent ac yn amlygu graddau ac arwyddocâd 

yr effeithiau y byddai’r cynllun yn eu cael ar amrywiaeth o nodweddion ac 

asedau  amgylcheddol.  Derbynnir  y  byddai’r  cynllun  yn  cael  effaith 
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niweidiol fawr barhaol ar y Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol 

(CD2.3.2). 
 

6.689 Byddai’r cynllun yn hanfodol i lesiant pobl Cymru. Byddai’n ddatrysiad 

tymor hir a fyddai’n gynaliadwy’n gymdeithasol, yn economaidd ac yn 
amgylcheddol i’r problemau difrifol a brofir ar yr M4 o amgylch 

Casnewydd. Ochr yn ochr â’r cynigion ar gyfer Metro De Cymru, byddai’n 

ffurfio rhan hollbwysig o’r weledigaeth ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth 
effeithlon ac integredig i Gymru. 

 

6.690 O’r 125ha o dir o fewn SoDdGAau Gwastadeddau Gwent y  byddai’r 

cynllun yn effeithio arnynt, byddai rhyw 86ha yn gorsydd pori. Mae’r 
mesurau i liniaru effeithiau’r cynllun ar y tir hwn wedi’u hamlinellu yn y 

Strategaeth Lliniaru SoDdGA a’r Strategaeth Lliniaru Ffosydd Draenio. 

Mae’r arolygon ecolegol a gynhaliwyd i lywio’r DA wedi bod yn helaeth ac 
wedi ystyried y rhywogaethau hynny yr ystyrir eu bod yn bwysicaf o ran 

eu statws cadwraeth a pha mor agored ydynt i effeithiau niweidiol. Mae’r 

mesurau a gymerwyd i wrthbwyso’r effeithiau hyn wedi bod yn rhesymol 

ac yn helaeth. 
 

 
 

Mrs Louise Davies (O6911) 
 

6.691 Ni ddylai’r cynllun drud gael ei adeiladu er mwyn galluogi prosiectau eraill 

i gael eu hariannu, er enghraifft amddiffynfeydd rhag llifogydd. Pe 
byddai’n cael ei adeiladu, byddai’r cynllun yn arwain at golli cryn dipyn o 

gynefin bregus, bywyd gwyllt a mannau gwyrdd tawel. Gallai’r ffordd 

arfaethedig fod yn beryglus ac nid yw’r cynnig yn ystyried yr effaith ar 
iechyd meddwl preswylwyr. Gallai llygrwyr cemegol o gynlluniau ffyrdd 

achosi problemau hefyd, fel y gwelir trwy’r dadansoddiad o effeithiau 

halogi sy’n gysylltiedig â’r M25 a’r A34 ffordd osgoi Newbury. Mae 
effeithiau cadmiwm a metelau ar dwf a datblygiad dynol yn fater difrifol. 

Dylai’r mesurau lliniaru a thrawsleoli a gynigir ar gyfer cytrefi bywyd 

gwyllt gael eu trin yn ofalus, gan fod llawer o enghreifftiau ohonynt yn 

methu. 
 

Ymateb LlC 
 

6.692 Mae’r achos economaidd ar gyfer y cynllun yn gadarn ac wedi’i seilio ar y 

rhagolwg twf traffig mwyaf tebygol. Byddai’n cyflawni BCR o oddeutu 

1.62, ond pe byddai buddion economaidd anuniongyrchol ehangach yn 
cael eu hystyried byddai’n cynyddu i 2.23. Nid yw ailddyrannu cyllid y 

llywodraeth o un prosiect i’r llall yn fater i unrhyw Ymchwiliad lleol 

cyhoeddus. Byddai’r ffordd arfaethedig, a fyddai’n cael ei hadeiladu yn 
unol â safonau modern, yn fwy diogel na’r sefyllfa bresennol, wrth i 

oddeutu hanner y traffig drosglwyddo i’r gosodiad ffordd modern ac i 

ffwrdd oddi wrth y ffordd bresennol sydd islaw’r safon. Mae Asesiad o’r 

Effaith ar Iechyd a Chydraddoldeb wedi cael ei gynnal ac mae’n dangos y 
byddai’r cynllun yn arwain at ganlyniadau buddiol mesuradwy ond bach i 

iechyd, yn bennaf o ganlyniad i ostyngiad net mewn sŵn preswyl ac 
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amlygiad i lygredd aer. Dangosodd yr astudiaeth a’r dadansoddiad a 

gynhaliwyd ynglŷn â phyllau gwanhau sy’n gwasanaethu’r M25 a ffordd 

osgoi Newbury fod swm sylweddol o halogyddion wedi cael eu dileu. 
Byddai’r system ddraenio a gynigir ar gyfer yr M4 yn rhagori ar y ddau 

wrth i sianeli helaeth wedi’u leinio â glaswellt hidlo’r dŵr ffo cyn iddo fynd 

i mewn i’r system lagwnau. Mae gan LlC gytundeb â CNC na fyddai 
triniaeth ddadrewi â sail di-glorid yn cael ei defnyddio rhwng 1 Mawrth a 

13 Medi bob blwyddyn. Byddai’r system yn cael ei monitro’n rheolaidd i 

sicrhau bod safonau dŵr yn cael eu bodloni. 
 

Ms Ellen Law (O308) 
 

6.693 Mae Ms Law, sy’n cefnogi opsiynau trafnidiaeth gwyrddach a’r Llwybr 

Glas amgen, yn gwrthwynebu’r cynllun oherwydd y gost, llygredd, ei 

fethiant i gydymffurfio â Deddf 2015 a’r effaith y byddai’n ei chael ar 
Wastadeddau Gwent a bywyd gwyllt trwy, i bob pwrpas: 

 

• ddileu 125 ha o gynefin SoDdGA; 
 

• difrodi 9 SINC; 
 

• dileu rhan o Warchodfa Natur Cors Magwyr, a 
 

• dileu hydoedd hir o ffosydd draenio a ffosydd caeau. 

Ymateb LlC 

6.694 Mae’r DA yn cydnabod pwysigrwydd Gwastadeddau Gwent a’u bywyd 

gwyllt. Byddai’r prosiect yn cael ei ariannu trwy gyfuniad o fenthyciadau 

Llywodraeth y DU a chyllidebau cyfalaf trafnidiaeth LlC. Byddai’n cynnig 
gwerth da am arian ac mae’n angenrheidiol i ymdrin â’r tagfeydd 

anfoddhaol presennol ar yr M4, y mae llifoedd traffig yn cynyddu arni o 

flwyddyn i flwyddyn. Byddai’r cynllun yn arwain at leihau carbon 

defnyddwyr oherwydd y byddai’n fyrrach na’r M4 bresennol, yn lliniaru’r 
llygredd a achosir gan y tagfeydd presennol ac yn hwyluso gostyngiad 

sylweddol mewn digwyddiadau aflonyddol sy’n digwydd ar hyn o bryd 

(CD1.13.1). 
 

6.695 Mae diffygion y Llwybr Glas arfaethedig wedi cael eu hamlygu mewn 
Arfarniad o Ddewisiadau Amgen Gwrthwynebwyr. Ni fyddai cynllun o’r 

fath yn mynd i’r afael â’r problemau sy’n bodoli ar hyn o bryd nac yn 

cyflawni amcanion prosiect yr M4. 
 

6.696 Mae LlC yn ddarostyngedig i’r dyletswyddau sy’n ymwneud â datblygu 

cynaliadwy a amlinellir yn Neddf 2015. Byddai’r cynllun yn cyd-fynd ag 

egwyddorion datblygu cynaliadwy, fel y’u hamlinellir yn yr Adroddiad 
Datblygu Cynaliadwy (WG1.19.1, CD2.3.11). 

 

Dr Diana Callaghan (O6919) 
 

6.697 Amlinellwyd gwrthwynebiad Dr Callaghan i’r cynllun yn wreiddiol yn rhan 

o wrthwynebiad Cyngor Cymuned Maerun (O6902). Roedd yn ymwneud â 
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dŵr a fyddai’n draenio o ran uwch y cynllun i’r system ffosydd draenio 

sy’n rhedeg yn bennaf wrth ymyl Lôn Tŷ Mawr ac sydd wedi gorlifo i’r 

briffordd gerllaw ac o flaen eiddo Dr Callaghan. Byddai cynnydd mewn 
dŵr, efallai miloedd o alwyni, yn achosi bygythiad i 30 neu 40 o gartrefi 

ym mhen isaf y pentref, yn enwedig pan fydd llanw uchel a glaw trwm yn 

cyd-ddigwydd, oherwydd dyma pryd y byddai dŵr ffo o’r draffordd ar ei 
fwyaf. Er bod CNC yn treillio hyd cyfagos o ffos ddraenio ac yn torri’r 

glannau ddwywaith y flwyddyn, nid yw Ffos Ddraenio “prif afon” 

Drenewydd yn cael ei threillio. Mae hyn yn arwain at groniadau silt, 
glannau sy’n gordyfu a phrinder capasiti. O ran storio dŵr llifogydd, 

byddai’n well i’r lagwnau draenio arfaethedig gael eu cysylltu â chwrs dŵr 

arall, er enghraifft Ffos Ddraenio Hawse, sy’n mynd trwy gefn gwlad 

ymhell oddi wrth eiddo ac yn uniongyrchol i’r arfordir. 
 

Ymateb LlC 
 

6.698 Byddai dŵr o’r draffordd arfaethedig yn draenio i system lagwnau arafu a 

fyddai’n cyfyngu’n sylweddol ar gyfaint gollyngiadau. Mae’r lagwnau wedi 

cael eu dylunio i storio’r dŵr dros ben a fyddai’n dod o’r ffordd gerbydau 
ar yr un pryd â chyfyngu ar gyfaint y llif a fyddai’n mynd i mewn i’r 

gwelyau cyrs a fyddai’n cael eu lleoli ychydig i lawr yr afon o’r lagwnau. 

Mae’r dyluniad wedi ystyried yr holl ddigwyddiadau glawiad hyd at ac yn 

cynnwys y storm 1 mewn 100 o flynyddoedd, a rhoddwyd ystyriaeth 
ychwanegol i’r newid yn yr hinsawdd. Byddai’r dyluniad hwnnw’n cyfyngu 

ar faint o ddŵr a fyddai’n mynd i mewn i’r rhwydwaith ffosydd draenio i 

gyfraddau dŵr ffo maes glas, ac mae nifer sylweddol o wiriadau wedi cael 
eu cynnal i sicrhau na fyddai stormydd o hydoedd amrywiol yn achosi 

llifogydd i lawr yr afon o’r system lagwnau. 
 

6.699 Mae’r dŵr ffo o ran o’r M4 bresennol a’r M48M yn gollwng yn ddirwystr i’r 
un system ffosydd draenio a fyddai’n derbyn y dŵr ffo o gyfnewidfa 

arfaethedig Cas-bach. Felly, byddai’r system ddraenio arfaethedig yn 

fuddiol o ran lleihau cyfeintiau o gymharu â’r sefyllfa bresennol, ac ni allai 
waethygu llifogydd y tu allan i gartref Dr Callaghan. 

 

6.700 Nid oes ffosydd draenio cyfleus wedi’u lleoli ymhell oddi wrth eiddo a allai 

dderbyn dŵr ffo o’r draffordd ac, oherwydd bod y rhwydwaith yn 
gydgysylltiedig, ni fyddai gollwng i ffos ddraenio heblaw am Ffos 

Ddraenio Drenewydd yn lleihau cyfaint y dŵr ger eiddo Dr Callaghan 

(WG1.17.1). 
 

Datganiadau Ysgrifenedig i’r Ymchwiliad gan Wrthwynebwyr 

Statudol 
 

Cyngor Cymuned Maerun (O6902) 
 

6.701 Mae’r Cyngor yn gwrthwynebu’r cynllun aflonyddol a dinistriol o bosibl ar 

sail ei gost ormodol, y difrod y gallai ei achosi i Wastadeddau Gwent a 

bywyd gwyllt, sŵn, llygredd aer, effaith weledol a’r effaith y byddai’n ei 
chael ar lesiant preswylwyr. Gallai’r cynllun leihau prisiau eiddo, cynyddu 

traffig ar yr A48 a chynyddu perygl. 
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6.702 Roedd  ymatebion  unigol  a  gafwyd  gan  y  gymuned  yn  cynnwys  y 

pwyntiau canlynol: 
 

• byddai’r gymuned yn cael ei haflonyddu am flynyddoedd yn ystod 
y broses adeiladu, ac eto ni fyddai’n cael unrhyw fudd uniongyrchol 

o’r cynllun oherwydd ni fyddai mynediad lleol iddo; 
 

• byddai coetiroedd hynafol a choetiroedd eraill yn cael eu dinistro a 

byddai niwed difrifol i’r adar a’r mamaliaid sy’n byw ar y 
Gwastadeddau; 

 

• byddai traffig sy’n ceisio cyrraedd y cynllun yn achosi tagfeydd yn 
y gymuned; 

 

• byddai dŵr sy’n draenio o’r rhan leol uwch o’r cynllun yn mynd i 
mewn i’r ffos ddraenio sy’n rhedeg wrth ymyl ffyrdd lleol, gan 

achosi llifogydd o bosibl; 
 

• mae’r cyfiawnhad i’r cynllun wedi’i seilio ar dystiolaeth 

annibynadwy, a dylai trafnidiaeth integredig, gan gynnwys y Metro, 
sy’n lleihau’r defnydd o beiriannau tanio mewnol, gael ei 

mabwysiadu yn lle hynny, ac 
 

• mae opsiynau gwell a rhatach ar gael, gan gynnwys y Llwybr Glas 
neu dyllu neu dorri i mewn i’r bryn uwchben Twneli Brynglas er 

mwyn creu traffordd fwy llydan ar hyd ei llinell bresennol*. 
 

*Nodyn yr Arolygydd 
 

Dewis amgen 19 yw hwn yr ymdrinnir ag ef yn Adran 7 yr adroddiad 

 

Ymateb LlC 
 

6.703 Nodir mai dim ond hanner y preswylwyr a arolygwyd ym Maerun sy’n 

gwrthwynebu’r cynllun. 
 

6.704 Cafodd yr holl ddewisiadau amgen a gyflwynwyd erbyn y terfyn amser 

penodol eu dadansoddi, eu trafod â’r hyrwyddwyr, a’u cyhoeddi’n eang 
ledled y rhanbarth. Fe’u cyflwynwyd i’r Ymchwiliad Cyhoeddus yn fanwl. 

Roedd y Llwybr Glas yn un o’r rheiny, a chafodd ei ddadansoddi, ei 

adrodd a’i drafod yn sylweddol, ond ni fyddai’n mynd i’r afael â’r 
problemau nac yn cyflawni amcanion y cynllun. Mewn cyferbyniad, 

byddai’r cynllun yn cynnig gwerth da am arian trwy gymhareb cost a 

budd o fwy na 2:1. Mae’r dadansoddiad a’r rhagfynegiadau traffig a 

phrisiadau’r cynllun oll wedi cael eu cynnal yn drylwyr. 
 

6.705 Mae LlC wedi ystyried Metro De Cymru arfaethedig a byddai’r cynllun yn 

ei ategu ac yn gydnaws ag ef, ond ni fyddai’n cystadlu yn ei erbyn ar 
gyfer cyllid. Cynhwyswyd yr holl gynlluniau trafnidiaeth gyhoeddus lleol, 

gan gynnwys trydaneiddio’r rheilffyrdd, trafnidiaeth gyflym Casnewydd, y 

Metro a gwelliannau i linellau’r Cymoedd yn yr ymarfer modelu traffig, a 

ddatgelodd y byddai’r prosiectau hyn, yn gweithredu gyda’i gilydd, yn 
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dileu oddeutu 6% o draffig o’r M4 ar y mwyaf. 
 

6.706 Byddai’r cynllun yn cael ei ariannu trwy gyfuniad o fenthyciadau 
Llywodraeth y DU a chyllidebau cyfalaf trafnidiaeth LlC. Mae LlC wedi 

penderfynu na fyddai’n dyrannu swm llawn y capasiti benthyca i’r 

cynllun, ac y byddai balans y terfyn benthyca cyfredol, sef dros £500 
miliwn, ar gael i ariannu cynlluniau mewn rhannau eraill o Gymru o 

2018/19 ymlaen. 
 

6.707 Byddai angen cael gwared ar goetir ar gyfer y cynllun, ond byddai’r 

ardaloedd cyfnewid yn cynyddu ardaloedd coetir yn sylweddol ymhen 

amser. 
 

6.708 Mae datrysiad amgen a fyddai’n creu twnnel arall trwy’r bryn ym 
Mrynglas wedi cael ei ystyried, ei beiriannu, ei brisio a’i asesu yn rhan o’r 

pecyn o ddewisiadau amgen. Fe’i cyflwynwyd i’r Ymchwiliad fel Dewis 

Amgen 19 sy’n cynnwys lledu’r draffordd ar hyd ei llinell bresenol. 
 

6.709 Byddai ailddosbarthu’r M4 bresennol yn caniatáu i addasiadau diogelwch 

gael eu gwneud trwy newid gosodiad cyffyrdd. Byddai’r cynigion hyn yn 

gydnaws â chefnffordd ddeuol, pob diben, dwy lôn y byddai oddeutu 
hanner y lefel bresennol o draffig yn teithio ar hyd-ddi. Byddai’n ffordd 

liniarol berffaith ddigonol pe byddai digwyddiad yn yr ardal. 
 

6.710 Byddai modd cyrraedd Maerun o’r cynllun trwy Barc Tredegar ac SDR yr 

A48, gan ddefnyddio Ffordd Gyswllt a chyffordd y Dociau. Byddai’r M4 

bresennol ar gael o hyd o Barc Tredegar a byddai preswylwyr Maerun yn 
elwa o lai o draffig ar y ffordd honno. Byddai hynny’n cynyddu cyflymder 

ac yn gwella dibynadwyedd amser teithio, yn enwedig yn ystod adegau 

brig. Mae rhagolygon traffig, a brofwyd yn drylwyr, yn dangos gostyngiad 
mewn traffig ar yr A48 trwy Faerun, yn amrywio o 2% yn 2022 i 6% yn 

2037 o gymharu â sefyllfa a fyddai’n codi pe na byddai’r cynllun yn cael 

ei adeiladu. Dylai hynny leihau gwrthdrawiadau ar yr A48 yn ardal 

Maerun. Rhagwelir gostyngiadau tebyg rhwng Llaneirwg a’r A48 wrth 
G29A. Trwy symud traffig oddi ar yr M4 sydd islaw’r safon, a darparu 

traffordd tair lôn fodern, byddai nifer y damweiniau a’r digwyddiadau yn 

yr ardal honno’n sicr o leihau. 
 

6.711 Er mwyn lleihau effaith y broses adeiladu ar Faerun, byddai llwybrau 
danfon deunyddiau’n osgoi defnyddio strydoedd preswyl a byddai’r holl 

draffig cloddwaith mawr yn cael ei gyfyngu i’r ffordd gludo arfaethedig ar 

y safle. Byddai angen cau ffyrdd dros nos ac yn ystod y penwythnos 

weithiau, ond byddai sŵn a llwch yn cael eu rheoli trwy wlychu’r ffyrdd 
mynediad a monitro’n rheolaidd mewn cysylltiad â Swyddog Iechyd yr 

Amgylchedd Cyngor Dinas Casnewydd. Byddai goleuadau y tu allan i 

oriau yn cael eu lleoli i gyfeirio golau i ffwrdd oddi wrth ardaloedd preswyl 
cyfagos. 

 

6.712 Mae effeithiau adeiladu a gweithredu’r cynllun ar yr amgylchedd wedi’u 

hamlinellu’n gynhwysfawr yn y DA a’i Atodiadau. Mae’r rhain yn nodi’n 
eglur  graddau  ac  arwyddocâd  yr  effeithiau  ar  amrywiaeth  eang  o 
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nodweddion ac asedau amgylcheddol. Byddai’r cynllun yn effeithio ar lai 

na 2% o arwynebedd SoDdGAau Gwastadeddau Gwent. Mae arolygon 

amgylcheddol helaeth wedi cael eu cynnal a byddai gwaith lliniaru 
helaeth yn cael ei gynnwys yn y cynllun. Cydnabyddir y byddai’r cynllun 

yn cael effaith niweidiol, a asesir fel effaith niweidiol fawr ar yr ardal 

cymeriad tirwedd sy’n gysylltiedig â Gwastadeddau Gwent, i’r dwyrain a’r 
gorllewin o Afon Wysg (PIQ/114). 

 

6.713 Ni dderbynnir y byddai iechyd preswylwyr Maerun yn dioddef o ganlyniad 

i’r cynllun. Nwy tŷ gwydr yw carbon deuocsid, nid llygrydd aer, a byddai’r 

cynllun yn lleihau allyriadau oherwydd ei effeithlonrwydd wrth leihau 

traffig stond ar yr M4 bresennol. Ni fyddai newid canfyddadwy o ran 
lefelau sŵn yn ardal Maerun. 

 

6.714 Byddai llifogydd a llygredd yn cael eu cyfyngu trwy greu ardaloedd trin 

dŵr a fyddai’n rhyddhau dŵr mewn modd rheoledig ar gyfraddau tebyg i 

heddiw. Ni fyddai unrhyw lifogydd lleol yn cael eu hachosi yn sgil 
adeiladu’r cynllun. 

 

Gwrthwynebiadau Ysgrifenedig gan Ymgymerwyr Statudol 
 

6.715 Rhoddir manylion llawn y gwrthwynebiadau ysgrifenedig gan 

Ymgymerwyr Statudol ac ymatebion LlC iddynt yn y goflen PIQ/139. 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Yn yr Ymchwiliad, aeth trafodaeth bord gron i’r afael ag effeithiau’r cynllun ar offer yr holl 
ymgymerwyr statudol a’r camau unioni a gynigir. Ar ddiwedd yr Ymchwiliad, nid oedd 
unrhyw wrthwynebiadau’n weddill gan unrhyw un o’r ymgymerwyr statudol y byddai’r 
cynllun yn effeithio ar eu hoffer neu eu gweithrediadau. Fodd bynnag, rhestrir  eu 
pryderon yn fyr yn union isod er mwyn bod yn gyflawn ac i gyfeirio atynt. 

 

Network Rail (O25) 
 

6.716 Gan y byddai’r cynllun yn effeithio ar dir gweithredol, o dan Adran 16 ac 

Atodlen 3 Rhan 11 Deddf Caffael Tir 1981, ni ddylai’r Gorchmynion gael 
eu gwneud hyd nes bod y materion wedi cael eu datrys. Pe byddent yn 

cael eu datrys, byddai’r cynllun yn cael ei gefnogi*. 
 

* Nodyn yr Arolygydd 
 

Ysgrifennodd Network Rail at yr Ymchwiliad wedi hynny i gefnogi’r cynllun. 

 

Ymateb LlC 
 

6.717 Byddai’r cynllun yn effeithio ar Network Rail yn y lleoliadau canlynol: 
 

• Dyffryn – tanbont reilffordd dros brif linell de Cymru 
 

• Traphont Afon Wysg – sy’n rhychwantu Rheilffordd Aber-wysg, a 
 

• Llandyfenni – tanbont reilffordd dros brif linell de Cymru. 
 

6.718 Byddai dyluniad y cynllun yn ystyried rhychwantau pontydd, gofynion lle 
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clirio, y dulliau adeiladu a’r dilyniant adeiladu a fyddai’n effeithio ar 

asedau presennol Network Rail. Byddai prosiect trydaneiddio prif linell de 

Cymru yn y dyfodol yn cael ei ystyried hefyd. Byddai Cytundeb Diogelu 
Asedau sylfaenol yn cael ei wneud gyda Network Rail cyn i’r gwaith 

adeiladu ddechrau. 
 

National Grid (O205) 
 

6.719 Byddai’r CPO yn cael effaith uniongyrchol ar asedau’r National Grid, sy’n 

golygu bod angen i Gytundeb Diogelu Asedau gael ei wneud gyda LlC. 

Ymateb LlC 

6.720 Derbynnir y gallai’r cynllun effeithio ar rwydwaith trawsyrru trydan y 

cwmni ac y byddai cytundeb diogelu asedau’n cael ei wneud (ID/097). 
 

Western Power Distribution (WPD) (O303) 
 

6.721 Byddai’r cynllun yn cael effaith niweidiol ar rwydweithiau dosbarthu 

trydan lleol a strategol sy’n angenrheidiol i sicrhau diogelwch y cyflenwad 

trydan yn ardal Casnewydd. Byddai angen i’r rhwydwaith gael ei ddiogelu 
yn ystod y cyfnod  adeiladu ac ar ôl i’r cynllun gael ei gwblhau. Ni 

ddangosir unrhyw fanylion ynglŷn â sut y byddai angen i geblau newydd 

neu linellau uwchben  gael eu hadleoli o ganlyniad i’r cynllun. Gallai 
llwybro gwallus arwain at effaith negyddol sylweddol ar ddosbarthu 

trydan yn yr ardal. Byddai angen i LlC lunio cytundeb gyda WPD i sicrhau 

bod ei asedau’n cael eu diogelu ac y byddai’r holl gostau’n cael eu talu 
gan LlC. 

 

Ymateb LlC 
 

6.722 Byddai  LlC  yn  fodlon  ffurfio  ymrwymiad  â  WPD  i  sicrhau  diogelwch 

cyfarpar y cwmni a gwarantu’r costau. 
 

Surf Telecoms Ltd (O304) 
 

6.723 Mae’r cwmni’n un o gwmnïau cyswllt WPD South Wales plc ac yn 

gweithredu’r ceblau, y llinellau a’r cyfarpar telathrebu arall yn yr ardal y 

byddai’r cynllun yn effeithio arnynt. Mae’r cwmni’n awyddus i weithio 

gyda LlC i ddod i ddatrysiad ymarferol i’r materion a fyddai’n codi fel arall 
(ID/124). 

 

Ymateb LlC 
 

6.724 Byddai LlC yn ceisio gweithio gyda Surf Telecoms Ltd i sicrhau, o fewn 

canllawiau cytundebol ac ariannol derbyniol, na fyddai’r cynllun yn 

effeithio ar unrhyw gyflenwadau trydan ac y byddai’r holl gyfarpar ac 

offer yn cael eu diogelu’n ddigonol (ID/124). 
 

 Dŵr Cymru (O32 1)  
 

6.725 Mae’r cwmni’n gwrthwynebu’r cynllun hyd nes y bydd cytundeb boddhaol 
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wedi cael ei lunio a’i awdurdodi gan LlC. 

Ymateb LlC 

6.726 Mae LlC yn derbyn y byddai’r cynllun yn effeithio ar gyfarpar a mynediad 

iddo, a bydd yn parhau i weithio gyda’r cwmni i ddod i gytundeb sy’n 

foddhaol i’r ddwy ochr. 
 

British Telecom (BT) (O7 ac O6897) 
 

6.727 Byddai angen cytuno ar ymrwymiad i sicrhau’r cyllid angenrheidiol ar 

gyfer gwaith dargyfeirio a diogelu’r hawliau o dan y Deddfau perthnasol. 
 

Ymateb LlC 
 

6.728 Byddai LlC yn fodlon ffurfio ymrwymiad â BT i sicrhau diogelwch cyfarpar 

y cwmni a gwarantu’r costau. 
 

 
 

Vodaphone Ltd (O90) 
 

6.729 Byddai angen gwneud Cytundeb Diogelu Asedau i sicrhau bod cyfarpar y 

cwmni’n cael ei ddiogelu. 
 

Ymateb LlC 
 

6.730 Derbynnir y gallai’r cynllun effeithio ar gyfarpar y cwmni ac y byddai 

Cytundeb Diogelu Asedau’n cael ei wneud (PIQ/139). 
 

Comisiynwyr Harbwr Casnewydd (O71) 
 

6.731 Tynnwyd gwrthwynebiad cychwynnol y Comisiynwyr yn ôl ar ôl i LlC 

gyhoeddi cynlluniau diwygiedig ar gyfer y Dociau a’r rhesymau pam yr 
oedd modd cyfiawnhau’r CPO mewn perthynas ag Afon Wysg. 

 

Ymateb LlC 
 

6.732 Mae LlC yn ceisio hawddfraint ar gyfer llain CPO 8/3 fel hawddfraint o dan 

Ddeddf Priffyrdd 1980, yn amodol ar sicrwydd a roddwyd i ABP a’r 
Comisiynwyr. 

 

Gwrthwynebiadau Ysgrifenedig gan Wrthwynebwyr Statudol 

Unigol 
 

Gwrthwynebiadau Ysgrifenedig Statudol gan y gymuned ffermio 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Yn yr Ymchwiliad, cynhaliwyd sawl trafodaeth bord gron i egluro’r safbwyntiau presennol 
mewn perthynas â phob trafodaeth a chytundeb a oedd yn esblygu gyda’r rhai a oedd yn 
cynrychioli’r gymuned ffermio. Cofnodwyd y rhain yn ID007, a’r fersiwn derfynol ohono yw 
ID007d sy’n manylu ar y safbwyntiau a arddelwyd ar ddiwedd yr Ymchwiliad. Crynhoir 
gwrthwynebiadau cychwynnol y gymuned ffermio isod. 
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 M r Jeff Neale o 2 Fferm Ty’n -y-Brwyn (O03) 
 

6.733 Mae Mr Neale yn pryderu ynglŷn â’r cynnig i gau braich ddwyreiniol y lôn 

i’r fferm, a ddangosir ar Gynllun Safle 2 yr SRO. Mae mynediad i’r fferm 

eisoes yn beryglus a byddai cau braich ddwyreiniol y lôn yn cynyddu’r risg 

yn sylweddol. Ni fyddai modd gweld cerbydau sy’n troi o’r dwyrain a’r rhai 
sy’n mynd allan o’r lôn o gwbl tan yr eiliad olaf. 

 

6.734 Byddai angen i unrhyw fynedfa newydd: 
 

• allu cynnal mwy nag un cerbyd, yn dod o gyfeiriadau gwahanol o 
bosibl; 

 

• gallu cynnal cerbydau gwasanaeth mawr, fel cerbydau casglu 

gwastraff, danfoniadau tanwydd a thraffig fferm yn ddiogel ac ym 
mhob math o dywydd, a 

 

• darparu mynedfa ac allanfa ddiogel o ystyried cyflymder traffig ar 

yr A48. 
 

6.735 Mae’r ffos i’r dwyrain o’r ffermdy eisoes yn cael trafferth cludo llifoedd 

tywydd gwlyb oherwydd y cyfyngiad i’r bibell ar y pen deheuol. Byddai 

angen i’r bibell, a’r ffos ei hun o bosibl, gael eu huwchraddio i ymdopi â’r 
llifoedd ychwanegol arfaethedig. 

 

Ymateb LlC 
 

6.736 Derbynnir y byddai’r cynigion a amlinellir yn yr SRO drafft yn arwain at 

anawsterau ac y byddai addasiad yn cael ei gyflwyno i fodloni’r pryderon 
diogelwch ynglŷn â’r fynedfa. Yn ystod y broses adeiladu, byddai 

mesurau rheoli traffig ar waith ar yr A48 er diogelwch defnyddwyr y 

ffordd. Wedi hynny, byddai’r fynedfa ddwyreiniol yn cael ei hadfer yn 
barhaol. 

 

6.737 Byddai’r dŵr sy’n draenio o ran ddwyreiniol cyfnewidfa Cas-bach yn cael 

ei ddal gan y system draenio priffordd newydd a’i lwybro i ardal trin dŵr. 
Byddai hyn yn galluogi’r dŵr ffo i gael ei arafu i gyfradd llif sy’n debyg i’r 

dalgylch presennol. 
 

W&M Macdonald (Pencarn Farms Ltd) (O19) 
 

6.738 Gallai’r fynedfa arfaethedig i’r fferm fod yn annigonol ar gyfer lorïau 

cymalog a dyrnwyr medi. Byddai addasiad priodol yn golygu y gellid 

tynnu’r gwrthwynebiad yn ôl. 
 

Ymateb LlC 
 

6.739 Byddai’r fynedfa trwy’r gylchfan ar yr A48, ar hyd Celtic Way a Lôn 

Dyffryn i ran newydd o lwybr wedi’i labelu 4/3a a 4/3b yn yr SRO. Yn 

amodol ar gytundeb, byddai LlC yn cefnogi Addasiad 51 i wella’r fynedfa 
oddi ar Green Lane (ID007d). 
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Mr Lyndon Williams o Fferm Upper Grange, Magwyr (O48/O241) 
 

6.740 Byddai hyfywedd y daliad amaethyddol dan fygythiad yn dilyn colli tir nad 

yw’n hanfodol ar gyfer y cynllun, y byddai’r broses o’i adeiladu’n creu sŵn 

a llwch, anawsterau i’r gweithrediad ffermio llaeth, a mwynhad o’r eiddo 

a gedwir. 
 

Ymateb LlC 
 

6.741 Byddai’r cynllun yn effeithio ar bedwar deg pedwar erw o ddaliad 254- 

erw. O’r ardal honno, byddai angen 33 erw yn unig ar gyfer hawddfraint 
er mwyn gollwng dŵr wyneb a llifddwr, ac ar gyfer rheoli llifogydd. Ni 

fyddai hyfywedd y daliad dan fygythiad (ID007d, ID151). 
 

6.742 Yn ystod y cyfnod adeiladu, cydymffurfir yn llawn â chyfyngiadau 

cyfreithiol Deddf Rheoli Llygredd 1974, a bodlonir amcanion y Cynllun 

Contractwyr Ystyriol yn llawn. Byddai hynny’n sicrhau cyfathrebu da ac 
ymateb effeithiol i’r materion a godir gan y cyhoedd. Byddai iawndal ar 

gael i dirfeddianwyr yr effeithir arnynt gan y cynllun a byddai’n cynnwys 

taliadau mewn perthynas ag aflonyddu ac effaith niweidiol (ID007d). 
 

Y Meistri J a P Baker, Fferm Maerdy (O145) 
 

6.743 Byddai’r cynllun yn cael gwared ar dir o ansawdd uchel i’r dwyrain o 

Church Lane ac ni ddylai fod angen llain 3/4d y CPO, ond dylai’r 
ardaloedd bach o dir ar wahân gerllaw llain 5/3 y CPO gael eu cynnwys 

yn y tir i’w brynu oherwydd ni ellir eu ffermio’n synhwyrol. 
 

6.744 Byddai’r coetir y tu hwnt i lain 4/4b yn mynd yn anhygyrch ac felly dylai 

gael ei gynnwys yn y CPO. 
 

6.745 Tir âr cynhyrchiol yw lleiniau 20/2 a 20/3, ac maen nhw wedi cael eu 

clustnodi’n ddigyfiawnhad ar gyfer mesurau lliniaru amgylcheddol a thir 
pori. Gallai hynny achosi problemau draenio ar ffermydd cyfagos. 

 

6.746 Dylid ceisio tir arall llai cynhyrchiol. 
 

6.747 Dylid cynnwys yr ardaloedd bach o dir ac adeiladau nad ydynt yn cael eu 

caffael o dan y CPO drafft, er enghraifft llain 5/3bd. 
 

6.748 Dylid cyflwyno addasiad priodol sy’n ymdrin â’r pwyntiau hyn (ID007d). 
 

Ymateb LlC 
 

6.749 Gellid lleihau maint yr ardaloedd a glustnodwyd ar gyfer tirweddu trwy 

addasiad 59. Gallai ardaloedd o dir nad ydynt wedi’u cynnwys yn y CPO 

ar hyn o bryd, sy’n rhychwantu lleiniau 5/3b, 5/3g, 5/3h a 5/3j, gael eu 

cynnwys trwy addasiad 59A. Ni ellir cyfiawnhau cynnwys mynediad i’r 
coetir yn y Gorchmynion. Mae cyfiawnhad i gynnwys tir âr yn y CPO ac 

mae’n cyd-fynd â safbwyntiau CNC. Gallai hysbysiadau gael eu rhoi i LlC i 

ddechrau’r broses o brynu tir, ffermdy ac adeiladau nad ydynt yn 

angenrheidiol ar gyfer y cynllun, o dan Adran 8 Deddf CPO 1965. Gallai 
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addasiad  priodol  (Addasiad  59a)  gael  ei  gyflwyno  i  ymdrin  â’r  mân 

bwyntiau sy’n achosi pryder (ID007d). 
 

Mr Nicholas a Mrs Rebecca Clarke o Fferm Whitecross (0207) 
 

6.750 Mae diffyg eglurder o ran natur, graddau a hyd y gwaith a fyddai’n 

effeithio ar leiniau CPO 6/6, 6/6a, 6/6b a 6/6c. Mae mynediad cerbydau i 

ddreif a gardd Fferm Whitecross anghysbell yn achos pryder, ac felly 
hefyd llygredd sŵn, aer a golau posibl. Mae uchder y strwythur traffordd 

arfaethedig yn union i’r de o’r fferm yn debygol o gael effaith fawr ar yr 

eiddo, yn enwedig yn ystod y cyfnod adeiladu (ID007d). 
 

Ymateb LlC 
 

6.751 Mae esboniad llawn o ddiben y lleiniau CPO wedi cael ei roi i Mr a Mrs 

Clarke ac mae’n dangos y byddent oll yn hanfodol i ddarparu’r cynllun, 

gan gynnwys ailalinio Lighthouse Road a mynedfa newydd i’r fferm gyda 
mynediad i gerbydau’n cael ei gynnal drwy gydol y cyfnod adeiladu. Ger 

Fferm Whitecross, byddai Lighthouse Road ar arglawdd 1m o uchder, ond 

byddai’r ffordd a’i throsbont yn sefyll oddeutu 9.5m uwchben lefel 
bresennol y tir ac yn cynnal parapetau ar hyd ei hymyl a fyddai 1m yn 

uwch na lefel y ffordd. Derbynnir y byddai’r cynllun yn arwain at gynnydd 

3dB(A) canfyddedig mewn sŵn ar y fferm 15 mlynedd ar ôl iddo agor, 
ond ni fyddai unrhyw faterion ansawdd aer o bwys yn codi. 

 

Mrs T C F Allen o Myrtle House, Coedcernyw (O211) 
 

6.752 Pe byddai’r cynllun yn mynd yn ei flaen, byddai angen ymdrin â cholli 

cyfleusterau a gwerth y padogau sy’n cydffinio â’r eiddo, ynghyd ag 

incwm o fast telathrebu sy’n destun “dal drosodd” gan y tenantiaid. 
 

Ymateb LlC 
 

6.753 Byddai materion yn ymwneud â gwerth tir ac eiddo ac iawndal yn cael eu 

hystyried gan LlC yn unol â’r Cod Iawndal ac amryw Ddeddfau Tir ac 

Iawndal. Byddai’r rhain yn berthnasol yn achos Mrs Allen (ID007d). 
 

R P Richardson (Gwent) Ltd a Mrs D Alred (O212) 
 

6.754 Nid yw’r tir a gymerir trwy’r CPO yn hanfodol i adeiladu’r cynllun, ac eto 

byddai’r cynllun yn bygwth hyfywedd y daliad amaethyddol a mwynhad 

o’r eiddo a gedwir yn ystod ac ar ôl ei adeiladu. 
 

Ymateb LlC 
 

6.755 Byddai angen oddeutu 11 o erwau, gan gynnwys 2 erw (0.8ha) ar gyfer 

mesurau lliniaru hanfodol, o leiaf ar gyfer y cynllun a byddent yn cael eu 
cymryd o’r daliad sy’n cynnwys 77 erw (31ha). Byddai angen erw arall yn 

barhaol fel hawddfraint at ddibenion cynnal a chadw. Yn ystod y broses 

adeiladu, byddai LlC yn ymrwymo i weithio’n agos gyda thirfeddianwyr, y 
ddau awdurdod lleol dan sylw a rhanddeiliaid eraill allweddol i leihau 

effaith  y  cynllun  ar  y  gymuned  a’r  amgylchedd  gymaint  â  phosibl. 
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Cydymffurfir yn llawn â chyfyngiadau cyfreithiol Deddf Rheoli Llygredd 

1974, a bodlonir amcanion y Cynllun Contractwyr Ystyriol yn llawn. Yn 

dilyn trafodaethau, cadarnhawyd er bod y perchennog yn parhau i 
wrthwynebu, mae’r holl faterion sy’n ymwneud â’r daliad tir yn faterion 

iawndal bellach (ID007d). 
 

Y Meistri J S ac R E Anstey o Fferm Old Court, Rogiet (O213) 
 

6.756 Nid yw’r tir, sydd wedi’i gynnwys yn y CPO, yn hanfodol ar gyfer y 

cynllun, ac eto byddai ei gaffael yn bygwth hyfywedd y fferm a mwynhad 

o’r eiddo a gedwir yn ystod ac ar ôl adeiladu’r cynllun. Mae’r eiddo ar y 
farchnad ar hyn o bryd gyda chaniatâd cynllunio ar gyfer ei drawsnewid, 

ond byddai’r cynllun yn cael effaith niwiediol ar farchnadwyedd. 
 

Ymateb LlC 
 

6.757 O ganlyniad i’r strategaeth lliniaru SoDdGA ddiwygiedig, byddai angen 

cymryd oddeutu 6ha (14.7ac) yn llai o dir o’r daliad. Fodd bynnag, 

derbynnir y byddai angen oddeutu 47.5% o’r daliad tir o hyd ac y 

byddai’r incwm o’r tir hwn ar osod yn cael ei leihau. Byddai LlC yn derbyn 
hysbysiad malltod (CD2.4.14, ID107d diwygiedig). 

 

Miss Susan Anstey o Fferm Court (O214) 
 

6.758 Nid yw’r tir, gan gynnwys tir datblygu posibl, sydd wedi’i gynnwys yn y 

CPO yn hanfodol ar gyfer y cynllun. Byddai ei gaffael yn bygwth 

hyfywedd y fferm a mwynhad o’r eiddo a gedwir yn ystod ac ar ôl 

adeiladu’r cynllun. Byddai’r busnes gwely a brecwast a gynhelir o’r 

ffermdy’n cael ei golli. Byddai’r eiddo, sydd â chaniatâd cynllunio ar gyfer 
trawsnewidiad preswyl, yn agos iawn i’r gylchfan newydd arfaethedig a 

byddai hynny’n fygythiad i’w werthu. Byddai caffael y tir a gynhwysir yn 

llain 1/3 y CPO Atodol yn dibrisio’r eiddo a bydd hysbysiad malltod yn 
cael ei gyflwyno i LlC. 

 

6.759 Gallai’r cynnig i redeg dŵr wyneb trwy’r bibell goncrit bresennol sydd 
wedi’i lleoli ar y tir i’r de o lain 1/3 y CPO arwain at lifogydd oherwydd 

lefel uchel y cwlfert. Mae’r cae eisoes yn mynd yn ddwrlawn ac yn dioddef 

yn ddifrifol o lifogydd yn y gaeaf o ganlyniad i ddŵr sy’n rhedeg oddi ar y 
B4245 a bythynnod Fferm Court. 

 

Ymateb LlC 
 

6.760 Byddai oddeutu 56 o erwau (22.7ha) o dir yn cael eu cymryd ar gyfer y 

cynllun, y byddai 49 o erwau ohono’n hanfodol i liniaru ei effeithiau. Yn 

ogystal, byddai 23.5 o erwau (9.6ha) yn cael eu cymryd dros dro ar gyfer 

y gwaith adeiladu, gan gynnwys 0.5 erw a fyddai’n angenrheidiol ar gyfer 

hawddfraint. Cyfanswm arwynebedd y daliad yw 91 erw (37ha) a 
derbynnir y byddai’r cynllun yn arwain at golli 46% o’r daliad. Mae 

camgymeriad yn y CPO mewn perthynas â llain 23/7 a gallai hynny gael 

ei gywiro trwy addasiad. 
 

6.761 Yr holl dir yn y CPO drafft yw’r swm lleiaf o dir sy’n ofynnol, ac mae’n 
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hanfodol ar gyfer adeiladu, cynnal a chadw a gweithredu’r cynllun. Fodd 

bynnag, derbynnir na ellir cyfiawnhau caffael llain 1/3 y CPO Atodol, ond 

byddai angen i LlC gael hawddfraint o hyd i ardal o amgylch y cefnfur i’r 
bibell a’r ollyngfa, a theitl i’r tir y byddai’r strwythur cefnfur yn sefyll 

arno. Byddai addasiad i’r CPO atodol yn cael ei argymell i adlewyrchu 

hyn. 
 

6.762 Ni fyddai dyluniad y system ddraenio’n cynyddu’r dŵr wyneb a ollyngir i 

gyfradd sy’n fwy na’r dŵr ffo maes glas cyfredol. 
 

6.763 Yn ystod y broses adeiladu, byddai LlC yn ymrwymo i weithio’n agos gyda 

thirfeddianwyr, y ddau awdurdod lleol dan sylw a rhanddeiliaid eraill 

allweddol i leihau effaith y cynllun ar y gymuned a’r amgylchedd gymaint 
â phosibl. Cydymffurfir yn llawn â chyfyngiadau cyfreithiol Deddf Rheoli 

Llygredd 1974, a bodlonir amcanion y Cynllun Contractwyr Ystyriol yn 

llawn. 
 

6.764 Byddai iawndal ar gael i dirfeddianwyr yr effeithir arnynt gan y cynllun. 

Byddai mynediad i’r eiddo’n cael ei gynnal bob amser ac felly gallai’r 

busnes gwely a brecwast barhau. Cydnabyddir bod hysbysiad malltod 
wedi cael ei gyflwyno a bydd hynny’n cael ei ystyried maes o law 

(ID007d). 

 
 
 

Mr D Colley o Fferm Great House (O215) 
 

6.765 Byddai’r CPO nad yw’n hanfodol yn bygwth hyfywedd y fferm 165 erw. 

(67ha). 
 

Ymateb LlC 
 

6.766 Y tir a gymerir yn barhaol sydd wedi’i gynnwys yn y CPO yw 80.5 erw 

(32.2ha) y byddai 9 erw (3.65ha) ohono ar gyfer mesurau lliniaru 

hanfodol. Cymerir 7 erw arall (2.8ha) dros dro yn ystod y cyfnod adeiladu 
i storio pridd a phwll benthyg i gloddio deunyddiau. Bydd yr holl dir yn 

cael ei osod i denantiaid. 
 

6.767 Yr holl dir yn y CPO drafft yw’r swm lleiaf o dir sy’n ofynnol, ac mae’n 

hanfodol ar gyfer adeiladu, cynnal a chadw a gweithredu’r cynllun. Byddai 

angen y tir i’r de o’r B4245 (wedi’i labelu’n lleiniau 17/6c ac 17/6d ar 
gynllun safle 17 y CPO) dros dro ar gyfer ardaloedd storio a chyfadeilad. 

Byddai’r ardaloedd hyn yn cael eu hadfer yn briodol ac ar gael i’w 

dychwelyd i’r daliad presennol cyn gynted â phosibl ar ôl y cyfnod 
adeiladu. Byddai angen lleiniau 17/6a ac 17/6b ar gyfer plannu coetir, er 

y gallai fod yn bosibl, yn ystod y cam dylunio manwl, adleoli’r mesurau 

lliniaru yn llain 17/6a. Mae rhywfaint o’r tir hwn wedi cael ei amlygu ar 

gyfer tynnu cerrig a deunyddiau i’w defnyddio wrth adeiladu’r cynllun 
(ID007d, ID151). 

 

 M r Derek David o Fferm Fair Orchard, L lan bedr Gwyn llŵg (O216 )  
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6.768 Nid yw’r tir CPO, gan dgynnwys tir datblygu posibl, yn hanfodol i 

adeiladu’r cynllun, ac eto byddai’r cynllun yn bygwth hyfywedd y fferm a 

mwynhad o’r eiddo a gedwir yn ystod ac ar ôl ei adeiladu. Byddai’r 
cynllun yn cael effaith niweidiol ar eiddo’r teulu o ran sŵn a llygredd aer 

ac yn newid system ddraenio tir isel. Gallai’r trefniadau mynediad gael eu 

gwella, gallai’r rhan o Lighthouse Road wedi’i byrhau gael ei gwahanu â 
giât a gallai maint y CPO gael ei leihau ger gardd y fferm. Byddai angen 

archwilio manylion mynediad yn fanylach. 
 

6.769 Er na fyddai hysbysiad malltod yn cael ei gyflwyno, cedwir yr hawl i 

wneud hynny neu geisio prynu yn ôl disgresiwn. 
 

Ymateb LlC 
 

6.770 Y tir a gymerir yn barhaol sydd wedi’i gynnwys yn y CPO yw 33 erw 

(13ha) y byddai 4 erw (1.6ha) ohono ar gyfer mesurau lliniaru hanfodol. 

Byddai angen pum erw ar gyfer hawddfreintiau ac erw arall ar gyfer 

defnydd adeiladu dros dro. Cyfanswm y daliad tir yw 584 erw (237ha). 
 

6.771 Yr holl dir yn y CPO drafft yw’r swm lleiaf o dir sy’n ofynnol, ac mae’n 

hanfodol ar gyfer adeiladu, cynnal a chadw a gweithredu’r cynllun. Yn 
ystod y broses adeiladu, byddai LlC yn ymrwymo i weithio’n agos gyda 

thirfeddianwyr, y ddau awdurdod lleol dan sylw a rhanddeiliaid eraill 

allweddol i leihau effaith y cynllun ar y gymuned a’r amgylchedd gymaint 
â phosibl. Cydymffurfir yn llawn â chyfyngiadau cyfreithiol Deddf Rheoli 

Llygredd 1974, a bodlonir amcanion y Cynllun Contractwyr Ystyriol yn 

llawn. 
 

6.772 Byddai Lighthouse Road arfaethedig yn cael ei hadeiladu i’r gorllewin o’r 

ffordd bresennol, ac felly ni fyddai’n gwahanu’r briffordd bresennol hyd 

nes y byddai’r aliniad newydd ar gael. Byddai modd cyrraedd y fferm o’r 
drosbont newydd a Lighthouse Road wedi’i hailalinio a fyddai’n cael eu 

hadeiladu’n gynnar yn ystod y cyfnod adeiladu. Byddai mynedfeydd 

newydd yn cael eu darparu ar draws y fferm o’r gogledd i’r de, gan 
gynnwys un y byddai angen ei rhannu â Fferm New Dairy. Gellid datblygu 

dewis amgen yn lle’r fynedfa ddeheuol arfaethedig oddi ar Lighthouse 

Road, a byddai LlC yn fodlon cynnig addasiad i’r fynedfa. Byddai’r fynedfa 

o Lighthouse Road arfaethedig 7m o led ac yn gallu cludo cerbyd cymalog 
mawr yn debyg i’r rhai sy’n gallu cyrraedd yr eiddo ar hyn o bryd. Gellid 

gosod giât a ffens wrth y fynedfa. Ni fyddai LlC yn gwrthwynebu gosod 

ffens i gau’r rhan o Lighthouse Road a adawyd, a byddai trafodaethau 
pellach yn cael eu cynnal ynglŷn â hynny. 

 

6.773 Derbynnir y gellid diwygio llain 6/4y y CPO i sicrhau na fyddai’r cynllun yn 

effeithio ar unrhyw ran o ardd yr eiddo. Gallai addasiad i’r CPO gael ei 

gefnogi, yn amodol ar gytundeb. 
 

6.774 Ar ôl i’r draffordd arfaethedig agor, byddai cynnydd canfyddedig mewn 

sŵn o oddeutu 6dB(A) ar fferm Fair Orchard. Ni fyddai unrhyw effeithiau 

o bwys ar ansawdd aer lleol. 
 

6.775 Byddai’r  system  ddraenio  yng  nghyffiniau’r  eiddo’n  cynnwys  ffosydd 
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torbwynt priffordd, ffosydd fferm cyfnewid a draeniau. Mae’r strategaeth 

lliniaru gwyrdd wedi cael ei llunio i sicrhau bod lefelau dŵr cyfredol yn y 

system yn cael eu cynnal ac na fyddent yn cynyddu perygl llifogydd 
afonol. Mae’r ffosydd arfaethedig gerllaw’r adeiladau fferm yn ffos 

dorbwynt briffordd a ffos fferm gyfnewid. Ni fyddai’r rhain yn cynyddu 

perygl llifogydd i’r tir (ID007d). 
 

 M r Huw a M rs Brenda Edwards o Fferm New Dairy, L lanbed r Gwynllŵ g  

(O217) 
 

6.776 Byddai caffael tir y CPO yn bygwth hyfywedd y fferm a fyddai’n cael ei 

gwahanu a’i gadael â mynediad anfoddhaol. 
 

Ymateb LlC 
 

6.777 Y tir a gymerir yn barhaol sydd wedi’i gynnwys yn y CPO yw 10.1 erw 

(4.1ha) y byddai 1.1 erw (0.45ha) ohono ar gyfer mesurau lliniaru 

hanfodol. Byddai’r tir a gymerir dros dro yn dod i 3.7 erw (1.5ha), gan 

gynnwys hawddfreintiau parhaol o 0.1 erw (0.04ha) a 0.6 erw (0.24ha). 
Cyfanswm y daliad tir yw 294 erw (122ha). Derbynnir y gallai colli tir yn 

barhaol olygu bod angen lleihau ychydig ar niferoedd da byw y fenter 

laeth fawr ac y byddai colli tir dros dro yn ystod y cyfnod adeiladu, a 
fyddai’n dychwelyd i’r tirfeddiannwr ar ôl i’r cynllun gael ei gwblhau, yn 

aflonyddol. 
 

6.778 Cadarnheir y byddai angen cau’r ffordd fynediad sy’n arwain at yr eiddo 
ond y byddai mynedfa newydd yn cael ei darparu i fynd dros y draffordd 

arfaethedig ar drosbont newydd. Byddai llwybrau mynediad i leiniau o dir 

a fyddai’n cael eu gwahanu gan drosbont Fferm New Dairy yn cael eu 

darparu trwy Addasiad 14 i’r SRO (ID007d). 
 

Mr W T German o Fferm Arch (O218) 
 

6.779 Byddai’r cynllun yn gadael ardal o dir wahanedig ddiwerth. Dylai’r ardal 

arafu dŵr arfaethedig gael ei hadleoli i’r ardal wahanedig neu ei hailalinio 

er mwyn lleihau’r effeithiau ar y tir amaethyddol y byddai’n effeithio arno 
fel arall. Byddai’r cynllun yn cael effaith niweidiol ar yr eiddo o ran sŵn a 

golygfeydd, ond byddai Addasiad 46 yn bodloni’r gwrthwynebiad. 
 

Ymateb LlC 
 

6.780 Ni fyddai unrhyw dir gwahanedig yn cael ei adael ar ôl y broses adeiladu 

oherwydd y byddai’r lleiniau dan sylw’n cael eu tirweddu. Ni fyddai’r ardal 

trin dŵr yn gweithio’n hydrolegol pe byddai’n cael ei hadleoli. Fodd 

bynnag, byddai addasiad i’r gorchmynion drafft yn fuddiol er mwyn 
lleihau’r tir a fyddai’n cael ei wahanu yn sgil lleoliad arfaethedig yr ardal 

arafu dŵr yn llain 10/5. Byddai LlC yn fodlon cefnogi Addasiad 46 i 

ddarparu ar gyfer hynny (ID007d). 
 

Ysgutorion D G Harris (O219) 
 

6.781 Byddai’r cynllun yn achosi i dir â photensial datblygu gael ei wahanu a’i 
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golli, a allai gael ei wrthbwyso trwy addasiad i’r Gorchmynion drafft. 
 

Ymateb LlC 
 

6.782 Y tir a gymerir yn barhaol yn y CPO yw oddeutu 4.2 erw (1.74ha), o 

gymharu â chyfanswm daliad y tirfeddiannwr o 21 erw (8.5ha). Byddai 

LlC yn ceisio addasiad i wrthbwyso effeithiau’r cynllun ar wahanu, er y 

byddai mynediad ar gael i’r ardal o dir a fyddai’n weddill oddi ar 
Greenmoor Lane. Gallai iawndal fod yn daladwy am unrhyw golledion a 

geir (ID007d). 
 

Mr M D W Hazell of Cefn Henllan Farm, Llanhennock (O220) 
 

6.783 Byddai’r cynllun yn achosi i dir â photensial datblygu gael ei wahanu a’i 

golli i’r dwyrain o North Row. 
 

Ymateb LlC 
 

6.784 Yr holl dir yn y CPO yw’r swm lleiaf o dir sy’n ofynnol, ac mae’n hanfodol 

ar gyfer adeiladu, cynnal a chadw a gweithredu. Er y byddai’r tir yn cael 

ei wahanu, mae mynediad newydd wedi cael ei ddiffinio yn yr SRO i’r 
gogledd ac i’r de o’r cynllun (ID007d). 

 

 
 

Mr P G a Mrs D J Howells o Fferm Pant Rhiw Goch (O221) 
 

6.785 Ni fyddai angen holl dir y CPO ar gyfer y cynllun. 
 

Ymateb LlC 
 

6.786 Byddai’r cynllun yn caffael 1.4 erw (0.6ha) o dir o gyfanswm daliad y 

tirfeddiannwr o 61 erw (24.8ha). O’r 1.4 erw (0.6ha), byddai angen 0.3 

erw (0.1ha) ar gyfer y draffordd, 0.5 erw (0.2ha) ar gyfer hawddfraint 

barhaol a 0.6 erw at ddibenion adeiladu dros dro. Byddai’r cyfan yn 
hanfodol (ID007d). 

 

Mr B G James o Fferm Courtfield, Gwndy (O222) 
 

6.787 Byddai’r cynllun yn cael effaith niweidiol ar y tŷ annedd, y fferm a’r tir 

cydffiniol oherwydd y bwriad i blannu coed a chloddio am gerrig. 

Ymateb LlC 

6.788 Byddai angen y tir fel mesur lliniaru hanfodol ar gyfer plannu coetir. 

Roedd rhywfaint o’r tir hwn wedi cael ei amlygu ar gyfer cloddio am 

gerrig a “benthyg deunyddiau”, ond byddai’n cael ei adfer ar ôl i’r gwaith 

adeiladu gael ei gwblhau a chyn plannu. Mae’n bosibl y gallai iawndal am 
effaith niweidiol o dan Ddeddf Iawndal Tir 1973 fod yn daladwy pe byddai 

gwerth eiddo’n dibrisio (ID007d). 
 

Mr David James o Fferm North Court (O223) 
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6.789 Mae’r CPO yn cynnwys tir nad yw’n hanfodol ar gyfer y cynllun a fyddai’n 

gwahanu tir i’r gogledd ac i’r de o’r draffordd arfaethedig. Dylai’r ardal 

sy’n weddill o’r llain o dir gerllaw llain 422h y CPO gael ei phrynu. 
 

Ymateb LlC 
 

6.790 Byddai’r cynllun yn caffael 43 erw (17.8ha) o dir yn barhaol, gan 

gynnwys 15 erw (6ha) o dir lliniaru hanfodol, 2 erw (0.8ha) ar gyfer 

hawddfreintiau parhaol ac 1 erw (0.4ha) at ddibenion adeiladu dros dro o 
ddaliad tir cyfan o 170 erw (69ha). Byddai angen 32 erw (13ha) arall o 

gyfanswm y daliad tenant 72 erw (29ha) a brydlesir oddi wrth TATA. 

Byddai’r cyfan yn hanfodol. 
 

6.791 Byddai’r ffyrdd mynediad wedi’u labelu 12/4a a 12/5a ar yr SRO o North 

Row yn negyddu gwahanu yn yr ardal honno, tra byddai’r ffyrdd 
mynediad a ddefnyddir ar hyn o bryd oddi ar Rush Wall Lane yn parhau i 

fod oddi ar y briffordd honno, a byddai modd cyrraedd llain 422 y CPO o 

fynedfa newydd wedi’i labelu 13/1a ar Gynllun Safle 13 yr SRO. Ni ellir 
cyfiawnhau defnyddio arian cyhoeddus i brynu tir gerllaw llain 422h y 

CPO (ID007d). 

 

 
 

 

Ymddiriedolwyr F H James a F H James Partnership, Fferm Penterry, St. 
Arvans (O224). 

 

6.792 Mae’r CPO yn cynnwys tir, gan gynnwys tir datblygu posibl, na fyddai’n 

hanfodol ar gyfer y cynllun. Byddai ardaloedd o dir yn cael eu gwahanu i’r 

gogledd ac i’r de o’r draffordd arfaethedig (ID007d). 
 

Ymateb LlC 
 

6.793 Byddai’r cynllun yn caffael 27 erw (11ha) o dir yn barhaol, gan gynnwys 

13 erw (5ha) ar gyfer lliniaru hanfodol, 1 erw (0.4ha) ar gyfer 

hawddfreintiau parhaol, ac 1 erw (0.4ha) at ddibenion adeiladu dros dro 
o gyfanswm daliad y tirfeddiannwr o 40 erw (16ha). Byddai’r cyfan yn 

hanfodol ond nid yw unrhyw ran o’r tir a ddangosir yn y CPO o fewn 

Cynllun Datblygu Lleol cyhoeddedig Cyngor Dinas Casnewydd (PIQ/109, 

ID007d). 
 

Mr R M Jenkins o Fferm Red House (O225) 
 

6.794 Byddai’r cynllun yn cymryd tir oddi ar y daliad, nad yw’n hanfodol ar 

gyfer y cynllun, ac yn bygwth mwynhad o’r eiddo a gedwir yn ystod ac ar 
ôl y broses adeiladu. 

 

Ymateb LlC 
 

6.795 Mae’r CPO yn cynnwys 6 erw (2.5ha) o dir y mae’n hanfodol ei gymryd ar 

gyfer hawddfraint, gan gynnwys 1 erw ar gyfer lliniaru hanfodol ac 1 erw 
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o dir a gymerir dros dro ar gyfer adeiladu. Mae hynny’n cynrychioli 10% 

yn unig o’r tir a berchenogir. 
 

6.796 Yn ystod y broses adeiladu, byddai LlC yn gweithio’n agos gyda’r ddau 

awdurdod lleol, tirfeddianwyr a rhanddeiliaid eraill allweddol i leihau 
effaith y cynllun ar y gymuned a’r amgylchedd gymaint â phosibl. 

Cydymffurfir yn llawn â chyfyngiadau cyfreithiol Deddf Rheoli Llygredd 

1974, a bodlonir amcanion y Cynllun Contractwyr Ystyriol yn llawn 
(ID007d). 

 

Mr C W Jones o Fferm Barnetts (O226) 
 

6.797 Byddai’r cynllun yn gwahanu caeau a bloc masnachol o dir ar Ros Cil-y- 

coed, nad yw gerllaw’r draffordd arfaethedig nac yn atodol iddi. 
 

Ymateb LlC 
 

6.798 Mae’r CPO yn cynnwys 54 erw (22ha) o dir ar gyfer lliniaru hanfodol o 

gyfanswm daliad tir o 184 erw (75ha). Byddai angen y tir sydd i’w gaffael 

i liniaru colli ardaloedd o rostir pori o SoDdGAau dynodedig, ond gellid 
adolygu ei arwynebedd a’i leihau, o bosibl, yn y CPO wrth wneud y 

Gorchymyn (ID007d). 

 

 
 

Mr William Jones o Fferm Carrowhill, Tyn y Brwyn (O228) 
 

6.799 Byddai’r cynllun a’r broses o’i adeiladu’n cael effaith ddifrifol ar y daliad 

amaethyddol (Fferm Tyn-y-Brwyn). Byddai ardal y drwydded hanfodol 

ymhell oddi wrth linell y draffordd arfaethedig ac, fel y cyfryw, ni ellid ei 

hystyried yn atodol, yn hanfodol nac yn gymhwysiad cyfreithlon o Ddeddf 

Priffyrdd 1980 neu Ddeddf Caffael Tir 1981. Ar ôl i’r cynllun gael ei 
adeiladu, nid yw’n eglur beth fyddai effaith y drwydded hanfodol a’r 

defnydd posibl o’r tir ar ei ansawdd amaethyddol. Byddai hysbysiad 

malltod yn cael ei gyflwyno i LlC. 
 

Ymateb LlC 
 

6.800 Mae’r CPO yn cynnwys 0.87 erw (0.3ha) o dir a gymerir yn barhaol ar 

gyfer lliniaru hanfodol, ynghyd â 25 erw (10ha) o dir a gymerir dros dro, 

sy’n cynnwys hawddfraint barhaol o 0.31 erw (0.1ha). Cyfanswm y daliad 
tir yw 108 erw (44ha). Mae Adran 249 Deddf Priffyrdd 1980 yn 

amlinellu’r terfynau pellter oddi wrth y briffordd sy’n berthnasol i gaffael 

yn orfodol. Nid oes cyfyngiadau ar y tir sy’n ofynnol at ddibenion sy’n 
gysylltiedig ag adeiladu neu wella priffyrdd neu liniaru effeithiau niweidiol 

priffyrdd neu amgylchedd y briffordd arfaethedig (D3.1.5). Byddai angen 

llain 2/18k y CPO i bentyrru cyflenwadau a phrosesu deunyddiau. Yn yr 

ardal hon, byddai uwchbridd a/neu isbridd yn cael ei godi, ei storio a’i 
adfer yn unol â methodoleg trafod pridd gan ddefnyddio canllawiau arfer 

gorau. Byddai’r tir yn cael ei adfer i safon briodol ac yn dychwelyd i’r 

perchennog ar ôl i’r cynllun gael ei gwblhau. 
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6.801 Byddai’r hysbysiad malltod yn cael ei wrthwynebu, ond byddai ystyriaeth 

yn cael ei rhoi i brynu rhannau penodol o’r daliad yn ôl disgresiwn 

(ID007d). 
 

  Mr John a Mrs Joan Major o Fila Langley, Magwyr (O229) 
 

6.802 Pe byddai’r cynllun yn mynd yn ei flaen, byddai gwerth yr eiddo, sydd 

wedi bod yn gartref teuluol ers 1955, yn cael ei leihau’n sylweddol yn 

sgil: 
 

• colli’r padog cydffiniol; 
 

• colli rhes o goed sy’n amddiffyn yr eiddo rhag yr M4 bresennol, a 
 

• phroblemau sŵn a llwch difrifol yn ystod y cyfnod adeiladu. 
 

6.803 Byddai’r padog i’r gogledd o draffordd yr M4 a’r padog merlod gerllaw’r tŷ 
yn cael eu colli hefyd, at ddibenion nad ydynt yn hanfodol ar gyfer y 

cynllun. Mae gan y tir hwn botensial datblygu. Byddai defnydd y cyhoedd 

o’r llwybr ceffylau arfaethedig gerllaw’r tŷ yn cael effaith niweidiol ar 
fwynhad o’r eiddo a gedwir yn ystod ac ar ôl i’r cynllun gael ei adeiladu. 

 

Ymateb LlC 
 

6.804 Yn ystod y broses adeiladu, byddai LlC yn cydymffurfio â gofynion yr 

awdurdod lleol a rhanddeiliaid eraill allweddol i leihau effaith y cynllun ar 
y gymuned a’r amgylchedd gymaint â phosibl, gan roi ystyriaeth arbennig 

i dirfeddianwyr yr effeithir arnynt. Mae’r holl dir sydd wedi’i gynnwys yn y 

CPO yn hanfodol ac yn cynrychioli’r swm lleiaf y byddai ei angen ar gyfer 
adeiladu, cynnal a chadw, gweithredu a lliniaru’r cynllun. Byddai angen 

llain 16/6C i adeiladu ardal trin dŵr ac, er yr ymchwiliwyd i leoliadau 

amgen, ni chanfuwyd unrhyw rai ymarferol a fyddai’n gweithio’n 
hydrolegol. Byddai’n rhaid colli’r padog i adeiladu’r gefnffordd a St Brides 

Road wedi’i hailalinio. 
 

6.805 Gallai’r llwybr ceffylau arfaethedig gael ei adleoli i fod ar ochr ogleddol yr 
ardal trin dŵr arfaethedig, ymhellach oddi wrth yr eiddo. Byddai LlC yn 

cytuno ar addasiad i’r CPO a’r SRO i hwyluso’r newid hwnnw. Byddai 

iawndal yn cael ei ystyried ar gyfer unrhyw effaith niweidiol a fyddai’n 
codi o’r cynllun (ID007d). 

 

Miss Laura Neville o Gefn Llogel Fach, Coedcernyw (O230) 
 

6.806 Pe byddai’r CPO yn cael ei wneud, byddai hyfywedd y daliad amaethyddol 

dan fygythiad. Byddai’r cynllun yn effeithio ar yr eiddo a gedwir yn ystod 
ac ar ôl y cyfnod adeiladu, a dylai lleoliad y fynedfa arfaethedig gael ei 

newid i safle mwy deheuol. 
 

Ymateb LlC 
 

6.807 Mae’r CPO yn cynnwys 14 erw (5.7ha) o dir a gymerir yn barhaol, y 

byddai 11 erw (4.5ha) ohono’n cael ei gaffael ar gyfer lliniaru hanfodol, 
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ynghyd ag 1 erw (0.4ha) a gymerir dros dro. Cyfanswm y daliad tir yw 72 

erw (29ha). Yn ystod y broses adeiladu, byddai LlC yn cydymffurfio â 

gofynion yr awdurdod lleol a rhanddeiliaid eraill allweddol i leihau effaith 
y cynllun ar y gymuned a’r amgylchedd gymaint â phosibl, gan roi 

ystyriaeth arbennig i dirfeddianwyr yr effeithir arnynt. Byddai’n fodlon 

cefnogi addasiad i ddiwygio lleoliad y fynedfa wedi’i labelu 2/7a ar yr SRO 
(ID007d). 

 

 Miss Christine Phillips o Fferm Green, Rogiet (O232) 
 

6.808 Byddai’r cynllun yn cael effaith niweidiol ar gynnal y fferm laeth  a 

defnydd cymysg ddwys a chynhyrchiol, yn ystod ac ar ôl iddo gael ei 

adeiladu. Byddai’n cael effaith niweidiol ar yr eiddo preswyl a’r fferm, a 

mwynhad o’r eiddo, yn ystod ac ar ôl iddo gael ei adeiladu. 
 

Ymateb LlC 
 

6.809 Daliad y fferm yw 6 erw (2.5ha), y byddai angen y cyfan ohono ar gyfer y 

cynllun. Ni fyddai’n effeithio ar yr eiddo preswyl, tir na mynediad. Yn 

ystod y broses adeiladu, byddai LlC yn cydymffurfio â gofynion yr 
awdurdod lleol a rhanddeiliaid eraill allweddol i leihau effaith y cynllun ar 

y gymuned a’r amgylchedd gymaint â phosibl, gan roi ystyriaeth arbennig 

i dirfeddianwyr yr effeithir arnynt (ID007d). 
 

 
 

Mr J W Prichard o Little Orchard, Coedcernyw (O234) 
 

6.810 Byddai’r cynllun yn effeithio ar fwynhad o Little Orchard yn ystod ac ar ôl 

iddo gael ei adeiladu, yn sgil y bwriad i adeiladu arglawdd mawr yn union 

o flaen y byngalo preswyl. 
 

Ymateb LlC 
 

6.811 Byddai coed yn cael eu plannu ar arglawdd y draffordd arfaethedig i 

helpu i’w sgrinio. Byddai iawndal yn cael ei dalu o dan Ddeddf Iawndal Tir 

1993 (ID007d) ar gyfer unrhyw effaith niweidiol a fyddai’n cael ei dioddef 

yn yr eiddo. 
 

Mr William Reece (O236) 
 

6.812 Mae tir, gan gynnwys tir datblygu posibl, wedi cael ei gynnwys yn y CPO 

nad yw’n hanfodol ar gyfer y ffordd a byddai ei golli’n bygwth hyfywedd y 
daliad. Pe byddai’r cynllun yn cael ei adeiladu, byddai mwynhad o’r eiddo 

a gedwir yn cael ei golli yn ystod ac ar ôl i’r cynllun gael ei adeiladu. 
 

Ymateb LlC 
 

6.813 Byddai angen cymryd 9 erw (3.6ha) o dir yn unig o’r daliad 40 erw yn 

barhaol, gan gynnwys 3 erw (1.2ha) ar gyfer lliniaru hanfodol. Yn 

ogystal, byddai angen ardal fach iawn at ddibenion hawddfraint. Byddai 

angen y tir i adeiladu, cynnal a chadw, gweithredu a lliniaru effaith y 
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cynllun. Byddai iawndal ar gael i dirfeddianwyr yr effeithir arnynt gan y 

cynllun, sy’n cynnwys taliadau mewn perthynas ag aflonyddu ac effaith 

niweidiol. Yn ystod y broses adeiladu, cydymffurfir yn llawn â 
chyfyngiadau cyfreithiol Deddf Rheoli Llygredd 1974, a bodlonir amcanion 

y Cynllun Contractwyr Ystyriol yn llawn (ID007d). 
 

Mrs Jane Renton o Fferm Green, Rogiet (O237) 
 

6.814 Byddai caffael teitl a thrwydded i’r tir yn y CPO ar gyfer y cynllun yn cael 

effaith niweidiol ar gynnal y fferm laeth a defnydd cymysg ddwys a 

chynhyrchiol yn ystod y broses adeiladu ac wedi hynny. Byddai’r cynllun 
yn cael effaith niweidiol ar yr eiddo preswyl a thrawsnewid ysguboriau, y 

disgwylir caniatâd cynllunio ar ei gyfer yn Fferm Green, a byddai’n 

negyddu mwynhad o’r eiddo yn ystod ac ar ôl i’r cynllun gael ei adeiladu. 
 

Ymateb LlC 
 

6.815 Derbynnir y byddai angen cymryd tir oddi ar Fferm Green i ailalinio 

Bencroft Lane, ac y byddai bythynnod Fferm Green oddeutu 289m i’r 

dwyrain o ffordd gerbydau system gylchu arfaethedig G23 ac oddeutu 
120m i’r dwyrain o’r gylchfan arfaethedig ar y B4245. Byddai iawndal yn 

cael ei dalu ar gyfer unrhyw effaith niweidiol brofedig a fyddai’n cael ei 

dioddef yn yr eiddo. 
 

 
 

Mr Arthur Smith o Fferm Orchard, Gwndy (O238) 
 

6.816 Ni fyddai tir y CPO, sy’n cynrychioli traean o’r busnes amaethyddol, yn 

hanfodol ar gyfer y ffordd. Byddai’r caffaeliad yn bygwth hyfywedd y 

fferm. Mae llain 16/17c y CPO wedi cael ei neilltuo ar gyfer coetir i sgrinio 

ysgubor amaethyddol ac adeiladau fferm, a dylai gael ei dileu o’r CPO. Ni 

phrofwyd yr angen am leiniau 16/17f a 16/17G. Pe byddai’r cynllun yn 
cael ei adeiladu, byddai’n cael effaith niweidiol ar y tir sy’n weddill yn 

ystod ac ar ôl iddo gael ei adeiladu. 
 

6.817 Dylai’r fynedfa arfaethedig i dir yr hen goetir (a fyddai’n effeithio ar 

leiniau 16/17a, 16/17b a 16/17c) gael ei symud tua’r gorllewin i ffwrdd 

oddi wrth yr adeiladau fferm, gan osgoi coed aeddfed a pherthi 
rhywogaeth gymysg. 

 

6.818 Ni fyddai’r cynllun yn datrys y problemau tagfeydd traffig yn ne-ddwyrain 
Cymru. Mae dewisiadau amgen rhatach o lawer ar gael a fyddai’n cymryd 

llai o dir amaethyddol, yn achosi llai o ddifrod i’r amgylchedd ac yn fwy 

derbyniol i bobl leol. 
 

Ymateb LlC 
 

6.819 Cyfanswm y daliad yw 8 erw (3.3ha), y byddai’r cynllun yn effeithio ar 

2.5 erw (1ha) ohono. Mae hyn yn cynnwys 1.3 erw o dir y byddai’r 
briffordd a gwaith cysylltiedig yn cael eu hadeiladu arno ac 1 erw ar gyfer 

lliniaru hanfodol. Byddai angen cymryd 0.24 erw (0.1ha) o dir dros dro ar 
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gyfer hawddfraint. 
 

6.820 Derbynnir na ellir cyfiawnhau caffael llain 16/17c a byddai’n cael ei dileu 
o’r CPO. Byddai LlC yn fodlon cyhoeddi Addasiad 33 i’r CPO a’r SRO i 

alluogi’r fynedfa i gael ei symud fel yr awgrymwyd gan Mr Smith. 
 

6.821 Byddai angen llain 16/17f dros dro i ddarparu Mynedfa Breifat newydd ac 

i alluogi’r fynedfa honno i gysylltu â’r fynedfa wedi’i labelu 15/9a yn yr 

SRO. Byddai’n cael ei dychwelyd i Mr Smith ar ôl y broses adeiladu. 

Byddai angen llain 16/17 i adeiladu’r lôn wedi’i hailalinio, y danffordd y 
byddai angen ei hymestyn arni ac ailalinio’r lôn er mwyn cysylltu’n ôl â’r 

aliniad presennol. 
 

6.822 Mae’r achos o blaid y cynllun cyhoeddedig wedi’i amlinellu ym mhrif 

dystiolaeth LlC. Byddai iawndal ar gael i dirfeddianwyr yr effeithir arnynt 
gan y cynllun, sy’n cynnwys taliadau mewn perthynas ag aflonyddu ac 

effaith niweidiol (ID007d). 
 

 Y  M eistri  J  J  ac  A  D  Turner  a’u  M eibio n  o  Fferm  Chur ch,  Llanbedr 

 Gwyn llŵg (O23 9)  
 

6.823 Mae tir wedi cael ei gynnwys yn y CPO drafft na fyddai’n hanfodol ar 

gyfer y ffordd. 
 

 
 

Ymateb LlC 
 

6.824 Byddai cyfanswm o 2.4 erw (1ha) o dir yn cael ei gaffael o’r daliad 36.6 

erw ac yn cynnwys 1.9 erw (0.7ha) o dir a gymerir yn barhaol, a 0.5 erw 

at ddibenion hawddfraint. Mae’r tir a gymerir yn barhaol yn cynnwys 

oddeutu 0.2 erw (0.1ha) at ddibenion lliniaru hanfodol. Byddai’r cyfan yn 

hanfodol ar gyfer y cynllun. Byddai iawndal ar gael i dirfeddianwyr yr 
effeithir arnynt gan y cynllun, sy’n cynnwys taliadau mewn perthynas ag 

aflonyddu ac effaith niweidiol (ID007d). 
 

Mr Alan Williams o Fferm Hendrew, Llandifog (O240) 
 

6.825 Mae tir wedi cael ei gynnwys yn y CPO drafft na fyddai’n hanfodol ar 

gyfer y ffordd. Mae rhywfaint o’r tir hwn yn cynnwys ardaloedd datblygu 

posibl. 
 

Ymateb LlC 
 

6.826 Byddai angen caffael oddeutu 7.9 erw (3.2ha) o dir yn barhaol o’r daliad 

sy’n ymestyn ar draws 117 erw (48ha) i gyd, ac mae’n cynnwys 2.6 erw 

(1ha) o dir sy’n angenrheidiol ar gyfer lliniaru hanfodol ac 1.4 erw (0.6 
ha) fel tir cyfnewid. Byddai angen 1.6 erw (0.7ha) arall o dir at ddibenion 

hawddfraint (yr hawl i ddyfrio) ac adeiladu dros dro. Pe byddai’r cynllun 

yn mynd yn ei flaen, mae’n bosibl y byddai LlC yn fodlon llunio cytundeb 

ynglŷn â’r hawl i ddyfrio, yn lle ceisio caffael hawl trwy’r gweithdrefnau 
CPO. Byddai iawndal ar gael i dirfeddianwyr yr effeithir arnynt gan y 
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cynllun, sy’n cynnwys taliadau mewn perthynas ag aflonyddu ac effaith 

niweidiol (ID007d). 
 

 M r Paul a M rs Karen Clatworth y o’r Hen Reithordy , Coedcernyw (O257)  
 

6.827 Mr a Mrs Clatworthy yw perchenogion rhydd-ddaliadol yr Hen Reithordy 

ac maen nhw’n gwrthwynebu’r cynllun ar y sail: 
 

• bod y disgrifiad o’u tir yn y Gorchymyn drafft yn anghywir; 
 

• ei bod yn aneglur pa gynigion mynediad sy’n cael eu gwneud, ac 
 

• ni nodir hyd y gwaith a fydd yn effeithio ar eu tŷ a’u gardd. 
 

Ymateb LlC 
 

6.828 Byddai tir y CPO yn angenrheidiol i ddraenio dŵr ffo presennol, ond 

gallai’r biblinell gael ei symud ymhellach i’r de i osgoi ffin yr ardd. Byddai 
hynny’n gofyn am addasu’r Gorchmynion drafft. Byddai angen trwydded i 

alluogi gwaith i fynd yn ei flaen i adeiladu cefnfur newydd gerllaw’r cwrs 

dŵr a’r biblinell. Byddai angen hawddfraint hefyd dros lain 2/11b y CPO 
er mwyn cael mynediad i osod, cynnal a chadw ac amnewid y pibellau 

draenio (ID007d). 

 
 
 

Ms Claire Rose o 3 Fferm Tyn y Brwyn, Coedcernyw (O273) 
 

6.829 Gwrthwynebir  y  CPO  a  cheir  pryderon  hefyd  ynglŷn  â’r  newidiadau 

arfaethedig i’r ffordd i mewn ac allan o’r eiddo a’r fferm. 
 

Ymateb LlC 
 

6.830 Byddai angen yr holl dir sydd wedi’i gynnwys yn y CPO ar gyfer y cynllun, 

gan gynnwys adeiladu mynedfa amgen i’r eiddo. Byddai angen cau’r 

fynedfa i Dyn y Brwyn am oddeutu 9 mis i adeiladu pont dros yr A48. 

Byddai mynedfa newydd 2/13a yn cael ei darparu yn ei lle, a ddangosir 
ar Gynllun 2 yr SRO. 

 

Mr  Mark  Williams,  Mr  Mark  Skinner,  Mr  Mark  Williams  (Gweinyddwyr 

Cronfa Bensiwn), Mr Clive Coultard (Fferm Hollywood) (O322) 
 

6.831 Mae opsiynau eraill mwy cynaliadwy, hyfyw a rhatach yn bodoli a dylid eu 

ffafrio yn lle’r cynllun. Mae’r tir sydd wedi’i gynnwys yn y CPO yn ormodol 
ac yn gwbl anghymesur yng nghyd-destun y llwybr. Byddai’r CPO yn cau 

busnes amaethyddol sydd wedi’i hen sefydlu* 
 

*Nodyn yr Arolygydd. 
 

Tynnwyd  y  sail  hon  dros  wrthwynebu  yn  ôl  yn  ysgrifenedig  cyn  diwedd  yr 
Ymchwiliad. 

 

Ymateb LlC 
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6.832 Yn dilyn ymarfer ymgynghori helaeth a ystyriodd fwy na 100 o fesurau 

posibl i ddatrys y problemau ar draffordd yr M4, daethpwyd i’r casgliad y 

byddai’r cynllun yn cynnig y datrysiad gorau yn gyffredinol. Amlinellir y 
dystiolaeth o blaid y cynllun yn y brif dystiolaeth sydd gerbron yr 

Ymchwiliad. 
 

6.833 Mae’r holl dir sydd wedi’i gynnwys yn y CPO yn hanfodol ar  gyfer 

adeiladu, cynnal a chadw, gweithredu a lliniaru’r cynllun, a dyna’r swm 
lleiaf y byddai ei angen. Mae’n cynnwys oddeutu 3.6 erw (1.4 ha) o dir a 

fyddai’n cael ei gymryd o 23 erw (9.4ha) y daliad. Byddai’r caffaeliad 

parhaol yn ymestyn ar draws 2.2 erw (0.91ha) ar gyfer tirweddu, a 

byddai’r caffaeliad dros dro yn cael ei ddychwelyd i’r perchennog ar ôl y 
broses adeiladu (ID007d). 

 

Mr M Paul Waters o Fferm Great House, Trefonnen (O6891) 
 

6.834 Mae Mr Waters yn gwrthwynebu’r cynllun oherwydd y byddai’n ddefnydd 

gwael o arian cyhoeddus, ni fyddai’n gynaliadwy, byddai’n arwain at 

lygredd golau a sŵn a byddai’n dinistrio ardal fawr o goetir gerllaw’r 

fferm. Mae pryderon mwy penodol yn cynnwys y canlynol: 
 

• byddai angen slip yfed newydd i ffos ddraenio (Llynnoedd) Drake i 
ailddarparu’r cyflenwad dŵr am ddim cyfredol; 

 

• byddai  angen  system  ddraenio  foddhaol  ar  ffin  ddeheuol  y  tir 

oherwydd y bwriad i wahanu caeau; 
 

• byddai angen ardal ddal ar gyfer da byw; 
 

• dylai’r fynedfa cynnal a chadw arfaethedig gael ei hadleoli i fynd o 
Corporation Road, a 

 

• byddai’r cynigion ffyrdd ymyl yn arwain at amserau teithio hwy o 

lawer. 

Ymateb LlC 

6.835 Mae arfarniad economaidd wedi dangos y byddai buddion economaidd y 

cynllun yn fwy na’i gostau. Felly, byddai’n cynrychioli gwerth am arian ac 

mae’n cyd-fynd ag egwyddorion datblygu cynaliadwy LlC. 
 

6.836 Byddai’r cynllun yn darparu budd net o ran sŵn. Yn gyffredinol, byddai 

gostyngiad cyfartalog o 1.4 dB mewn sŵn fesul eiddo ar gyfer oddeutu 

20,600 o eiddo a aseswyd yng nghoridorau’r traffyrdd presennol ac 
arfaethedig. 

 

6.837 Cydnabyddir y byddai’r cynllun yn effeithio ar ardaloedd o goetir collddail 
ac y byddai tri choetir hynafol mewn perygl. Byddai rhyw 83ha o goetir 

collddail ac 20ha arall o leiniau coetir a llwyni llinellol cael eu plannu fel 

coetir cyfnewid yn lle hwnnw a gollir, sef cymhareb gyfnewid o 2.1 i 1. 
Mae angen cydbwyso effeithiau niweidiol lleol y cynllun yn erbyn ei 

fuddion  economaidd  ac  amgylcheddol  ehangach.  Byddai’n  ddatrysiad 
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tymor hir i’r holl ffactorau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd a 

byddai’n rhan hanfodol o’r weledigaeth ar gyfer system drafnidiaeth 

integredig effeithlon yn ne Cymru. Byddai’r mwyafrif helaeth o’r cynllun 
heb ei oleuo. 

 

6.838 Dyma ymateb LlC i’r materion penodol a godwyd gan Mr Waters: 
 

• byddai darparu slip yfed newydd, neu ddarpariaeth amgen, ac 

unrhyw ardal gorlannu ar gyfer da byw yn fater gwaith hwyluso i’w 
gytuno rhwng LlC, Mr Waters (y tenant) a’r tirfeddiannwr pe 
byddai’r cynllun yn mynd yn ei flaen; 

 

• byddai ffos fferm gyfnewid yn mynd ar hyd ffin ogleddol y 

draffordd arfaethedig ac o amgylch yr ardal trin dŵr arfaethedig. 

Byddai’n cael ei chysylltu â’r ffos ddraenio i’r dwyrain; 
 

• byddai angen mynedfa cynnal a chadw i adeiladu a chynnal a 

chadw pont newydd ar draws rheilffordd Dwyrain Wysg, 
Corporation Road, Ystad Ddiwydiannol Queensway Meadows, Afon 

Wysg a Dociau Casnewydd. Byddai lleoliad y ffordd fynediad yn 
dibynnu ar y math o gerbydau cynnal a chadw sy’n ofynnol. Mae 

hynny’n diystyru Corporation Road fel lleoliad derbyniol i bob 
pwrpas oherwydd y rhyng-gysylltiad cymhleth â phiblinell nwy, y 

Llwybr Beicio Cenedlaethol a llinell reilffordd Aber-wysg, ac 
 

• mae prif ddaliad Mr Waters yn Fferm Tŷ Du a Great House. Y 
pellter teithio presennol o’r fferm i’r cae y mae’r CPO yn effeithio 

arno yw oddeutu 885 m. Y pellter i’r Ffordd Fynediad Breifat 
newydd, gan ddefnyddio Nash Road wedi’i hailalinio o Fferm Tŷ Du 

fyddai oddeutu 1,750 m (ID007d). 
 

 Gwrthwyneb iadau Y sgrifenedig Statudo l ga n y gymuned nad yw’ n ffermio  
 

Railway Paths Ltd (O148) 
 

6.839 Mae anghywirdebau yn y CPO yn yr ystyr y dylai lleiniau 9/2c, 9/2e, 9/2f, 

9/2g, 9/2f, 9/2g a 9/2j gynnwys buddiant Railway Paths Ltd, ond nid 
ydynt. Dylai’r cynllun gynnwys seilwaith ychwanegol ar gyfer teithio llesol 

a chynnal cysylltedd â Llwybr Beicio Cenedlaethol 4, yn ystod ac ar ôl y 

broses adeiladu. 
 

Ymateb LlC 
 

6.840 Derbynnir y bu hepgoriadau yn y CPO ac y byddai’r rhain yn cael eu 

cywiro trwy Addasiad 16. Yn unol â Deddf Teithio Llesol 2013, mae’r 

cynllun yn cynnwys creu llwybrau newydd ar gyfer defnyddwyr nad ydynt 
yn fodurwyr (NMU) (beicwyr, cerddwyr a marchogwyr) gan gynnwys: 

 

• hawl dramwy gyhoeddus newydd o Green Lane i’r de o’r rhan 
newydd o’r draffordd a fyddai’n dilyn yr un aliniad â’r Ffordd 

Fynediad Breifat i Fferm Maerdy, lle y byddai’n cyfarfod â Percoed 
Lane ar ochr ddeheuol y bont NMU; 
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• hawl dramwy gyhoeddus newydd yn mynd tua’r dwyrain ar hyd 

Rush Wall o North Row i’r de o’r rhan newydd o’r draffordd, gan 

gysylltu â Chomin Barecroft, ar hyd aliniad a drafodwyd gyda 
Chyngor Dinas Casnewydd a Sustrans. Byddai’r llwybr hwn yn 
darparu cysylltiad oddi ar y ffordd rhwng rhwydwaith Beicio 

Cenedlaethol 4 a Magwyr; 
 

• hawl dramwy gyhoeddus newydd ar hyd llinell ffens y rhan newydd 

o’r draffordd o lwybr troed cyhoeddus 372/86/1 i’r gogledd o’r M4 
bresennol i gyfarfod â St Brides Road i’r gorllewin; 

 

• hawl dramwy gyhoeddus newydd o lwybr troed cyhoeddus 
372/12/4 i’r de o’r M4 bresennol i gyfarfod â St Brides Road i’r 

gorllewin a hawl dramwy gyhoeddus newydd o lwybr troed 

372/12/4 i’r de o’r M4 bresennol i gyfarfod â Grange Road i’r 

dwyrain 
 

• trosbont Newport Road wrth gyffordd y B4245 a’r A4810, a 
 

• llwybr NMU  aml-lefel  sy’n  defnyddio  pont  bresennol y B4245  i 
groesi’r A4810 heb fod angen mynd ar y gylchfan. 

 
 
 

Hanson UK Ltd (O305) 
 

6.841 Byddai gweithredu’r cynllun yn achosi aflonyddwch a chost sylweddol i’r 

cwmni. Ni ddangoswyd yr achos cymhellol er budd y cyhoedd yn ddigonol 

i gyfiawnhau ymyrryd â hawliau’r cwmni o dan y Confensiwn Ewropeaidd 

ar Hawliau Dynol. 
 

Ymateb LlC 
 

6.842 Byddai angen tir Hanson i leoli craen dros dro er mwyn adeiladu colofnau 

cynnal y bont, i storio deunyddiau dros dro ac i ddarparu man troi ar 
gyfer danfoniadau. Byddai’r cyfnod meddiannu’n hir. Mae LlC yn awyddus 

i weithio gyda’r cwmni i geisio datrysiad ymarferol a fyddai’n lliniaru 

aflonyddwch ac yn bodloni’r ddwy ochr. Mae achos cymhellol ar gyfer y 
cynllun er budd y cyhoedd. Mae’r CPO yn ymyrraeth gymesur â hawliau 

dynol y rhai sydd â buddiant yn y tir sydd i’w gaffael. Mae’n rhaid i 

unrhyw anfantais a achosir gan y cynllun gael ei bwyso yn erbyn ei 

fuddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol eraill sylweddol. 
Byddai iawndal yn daladwy. 

 

Technoplan Anstalt (O317) 
 

6.843 Mae’r cwmni’n gwrthwynebu prynu tir yn orfodol yn Fferm Burnt House, 

Trefonnen, Casnewydd ac yn enwedig lleiniau 9/3, 9/3a, 9/3b/ 9/3c a 

9/3d y CPO oherwydd byddai’r cynllun nid yn unig yn difetha’r ardaloedd 

hynny a oedd wedi cael eu clustnodi i’w hailddatblygu ond hefyd yn 

lleihau gwerth amwynder yr ardal. 
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Ymateb LlC 
 

6.844 Mae’r CPO yn cynnwys oddeutu 3 erw o dir a gymerir yn barhaol, gan 

gynnwys tir lliniaru amgylcheddol, o’r daliad 135 erw (54ha). Byddai’r 

cynllun yn mynd trwy ben gogleddol pellaf y bloc mwy o dir ac ni fyddai’n 

gadael unrhyw leiniau o dir na mynediad wedi’u gwahanu oddi wrth 
weddill y bloc hwnnw. Nid yw’r tir o fewn CDLl Cyngor Dinas Casnewydd. 

Mae rhan o’r llain o fewn y SoDdGA. Pe byddai’r cynllun yn mynd yn ei 

flaen, byddai iawndal yn cael ei ystyried. 
 

Residual Lands Ltd (O340) 
 

6.845 Nid yw’r cwmni, sef perchenogion teitl tir cyfeirnod CYM675445, wedi 

cael ei gydnabod yn briodol yn y CPO drafft. 

Ymateb LlC 

6.846 Byddai’r CPO yn cael ei addasu i ystyried buddiannau Residual Lands Ltd. 
 
 

Y datganiadau Ysgrifenedig Eraill gan wrthwynebwyr Anstatudol 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Derbyniwyd oddeutu 267 o lythyrau, neu negeseuon e-bost, unigol anstatudol yn 
gwrthwynebu’r cynllun erbyn y dyddiad cau penodedig. Roedd y rhan fwyaf yn 
gwrthwynebu adeiladu’r draffordd arfaethedig ar draws Gwastadeddau Gwent a thrwy’r 
SoDdGAau, gan gyfeirio’n aml at yr effaith y byddai’r cynllun yn ei chael ar y dirwedd 
hanesyddol, fforddiadwyedd a budd gwario arian y llywodraeth ar brosiectau eraill fel sail 
i’w gwrthwynebiad. Roedd rhai’n credu y dylid ffafrio dewis amgen ymarferol a allai gael ei 
adeiladu’n gyflymach ac yn rhatach. Mae’r holl gyfryw bwyntiau wedi wedi cael eu hystyried 
gan yr Ymchwiliad, ond lle y gwnaed pwyntiau unigryw mewn gwrthwynebiadau 
ysgrifenedig anstatudol neu lle y gwnaed datganiadau ysgrifenedig penodol, yn ychwanegol 
at y gwrthwynebiad gwreiddiol, ymdrinnir â’r rhain isod. 

 

 Com is iynydd C enedlaethau’r Dyfodol Cymru (O69 23)  
 

6.847 Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Deddf 2015) 

i rym ar 1 Ebrill 2016 ac, yn seiliedig ar y Ddeddf, rôl y Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol yw: 

 

• hyrwyddo datblygu cynaliadwy; 
 

• annog  cyrff  cyhoeddus,  fel  dyletswydd  statudol,  i  roi  mwy  o 
ystyriaeth i effaith tymor hir y pethau maen nhw’n eu gwneud, a 

 

• rhoi arweiniad i’r broses benderfynu i sicrhau ei bod yn ystyried y 

“pum ffordd o weithio” a osodir yn y Ddeddf er mwyn cynyddu’r 

cyfraniad at bob un o’r 7 “nod llesiant” i’r eithaf. 
 

6.848 O ystyried y cyfrifoldebau hyn, mae’r Comisiynydd yn tynnu sylw at nifer 

fawr o asesiadau ac arddangosiadau y dylai’r cynllun eu cael neu eu 
cynnal (yn yr Ymchwiliad, yn ôl pob tebyg, er nad yw hynny’n eglur) ac 

mae’n gwrthwynebu’r cynllun oherwydd: 
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• ei amlygrwydd, ei faint mawr a’i gost sylweddol; 
 

• yr angen i gydbwyso ystyriaethau economaidd, amgylcheddol a 

chymdeithasol a’r effaith y byddai hyn yn ei chael ar 

genedlaethau’r dyfodol; 
 

• ni fyddai’n gyson ag ymrwymiad Cymru i genedlaethu’r dyfodol; 
 

• ni fyddai adeiladu ffordd newydd er budd pennaf cenedlaethau’r 
dyfodol; nid dyma’r datrysiad, a gynigiwyd dros 25 mlynedd yn ôl, 

y dylid ei geisio yn 2017 a thu hwnt; 
 

• ni ystyriwyd tueddiadau tymor hir o ran defnydd o geir, arferion 

gweithio a thechnolegau newydd sy’n angenrheidiol i sicrhau bod y 
datrysiad i broblem yr M4 yn addas i genedlaethau’r presennol a’r 

dyfodol ac nad yw’n ddatrysiad sydd wedi dyddio; 
 

• mae’r honiad mai’r cynllun fyddai’r datrysiad tymor hir mwyaf 

cynaliadwy i’r problemau cymdeithasol, amgylcheddol ac 
economaidd cyfredol sy’n gysylltiedig â’r M4 yn ddadleuol; 

 

• mae Deddf 2015 yn mynnu bod LlC yn archwilio ffyrdd eraill o fynd 
i’r afael â phroblem yr M4 trwy roi mwy o ystyriaeth i ddyheadau’r 

nodau llesiant cenedlaethol, eu hamcanion llesiant eu hunain a’r 
pum egwyddor datblygu cynaliadwy, ac 

 

• mae angen i LlC fynd i’r afael â nifer o gwestiynau nad ydynt yn 
eglur, yn ei barn hi. 

 

6.849 Mae’r Comisiynydd yn derbyn bod tagfeydd ar yr M4 a bod y cynllun wedi 
cael ei ddatblygu mewn ymgynghoriad ag amryw grwpiau buddiant, ond 

mae graddau’r cydweithredu wedi bod yn annigonol (er na nododd beth 

fyddai wedi bod yn ddigonol). Yn ei barn hi, nid yw wedi rhoi ystyriaeth 
ddigonol i’r tymor hir na chymhwyso’r egwyddorion integreiddio a 

chyfranogiad sy’n ofynnol gan y Ddeddf. Mae hi o’r farn y dylai’r “pum 

ffordd o weithio” fod wedi cael eu cymhwyso ar ddechrau’r broses 

benderfynu, yn hytrach na’u hôl-gymhwyso i gyfiawnhau penderfyniad a 
wnaed eisoes, ac mae’n pwysleisio bod gan LlC ddyletswydd o dan y 

Ddeddf i gynnal datblygu cynaliadwy. 
 

Nodyn yr Arolygydd: 
 

Mae’n ymddangos bod camgymeriad yn ail frawddeg paragraff 3 adran 3 o ddatganiad 
cryno o dystiolaeth ysgrifenedig y Comisiynydd sydd, os caiff ei darllen fel y’i 
hysgrifennwyd, yn ymddangos fel petai’n negydd dwbl – mae’n golygu bod y Comisiynydd 
yn fodlon bod y dystiolaeth a gyflwynodd LlC i’r Ymchwiliad yn cyd-fynd â’r Ddeddf. Rwyf 
wedi tybio y dylai’r frawddeg hon fod wedi cyfleu’r gwrthwyneb ac rwyf wedi asesu 
tystiolaeth y Comisiynydd fel pe bai hynny’n wir, h.y. ei bod o’r farn bod ymagwedd LlC 
yn groes i’r Ddeddf. 

 

6.850 Mae’r “nodau llesiant” sydd wedi’u hymgorffori yn y Ddeddf wedi’u 

cynllunio i sicrhau bod Cymru’n dod yn wlad fwy ffyniannus, cydnerth a 
chyfartal,  gyda  chymunedau  iachach  a  mwy  cydlynol,  sy’n  dangos 
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diwylliant bywiog ac sy’n gyfrifol yn fyd-eang. Yn hynny o beth, mae’r 

Comisiynydd yn anghytuno â’r dadansoddiad a amlinellir yn yr Adroddiad 

Datblygu Cynaliadwy ar gyfer y cynllun, nad yw, yn ei barn hi, yn dangos 
yn ddigonol sut y byddai’r cynllun yn cyfrannu tuag at y nodau hyn. Mae 

hi’n credu nad oes unrhyw dystiolaeth sy’n profi y byddai’r M4 yn 

cyfrannu at gydbwyso anghydraddoldeb, gan na fyddai o fudd i chwarter 
yr aelwydydd tlawd yn bennaf nad oes ganddynt fynediad at gar. Nid oes 

tystiolaeth ychwaith y byddai’r cynllun yn helpu i fynd i’r afael â’r newid 

yn yr hinsawdd trwy leihau allyriadau, na sut y gallai gwasanaethau 
trafnidiaeth gymunedol na nodwyd yn benodol gael eu hariannu i atal 

pobl rhag gorfod teithio ar yr M4. 
 

6.851 Mae’r Comisiynydd yn tynnu sylw at y Ddeddf, sy’n ceisio newid y ffordd 

y mae dinasyddion yn cymryd rhan yn y broses benderfynu trwy symud 
oddi wrth ymgynghori cyhoeddus i dechnegau ymgysylltu mwy arloesol, 

lle y gall syniadau lywio datblygiad datrysiadau o’r dechrau. O ran yr M4, 

mae’n ymddangos y bu diffyg integreiddio a chydweithredu â mentrau 
rhanbarthol eraill fel y Metro. 

 

6.852 Mae Cymru ffyniannus wedi’i diffinio fel cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, 

garbon isel sy’n cydnabod terfynau’r amgylchedd byd-eang, yn defnyddio 

adnoddau’n effeithlon ac yn gymesur ac yn gweithredu ar fynd i’r afael 

â’r newid yn yr hinsawdd. Mae angen i’r wlad ddatblygu poblogaeth 
fedrus ac addysgiedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn 

darparu cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a 

gynhyrchir trwy sicrhau gwaith boddhaol. Nid yw’n ymddangos bod 
asesiad economaidd y cynllun wedi ystyried y diffiniad ehangach hwn ac 

nid yw’n cynnwys amcanion y llywodraeth ei hun ar gyfer twf gwyrdd neu 

agenda wedi’i dadgarboneiddio. Mae hynny’n ofynnol gan Ddeddf yr 
Amgylchedd (Cymru) 2016. 

 

6.853 Mae’r  Comisiynydd  hefyd  yn  credu  bod  tystiolaeth  annigonol  wedi’i 

dangos o sut y byddai’r cynllun yn cyflawni: 
 

• cydnerthedd ecolegol o ystyried ôl troed carbon Cymru; 
 

• seilwaith cynaliadwy a fyddai’n cynhyrchu twf economaidd ac yn 

cefnogi gwell iechyd cyhoeddus; 
 

• defnydd cymesur a chyfrifol o adnoddau, a 
 

• llai o allyriadau carbon. 
 

6.854 Mae’r Comisiynydd yn credu bod y risgiau a’r niwed posibl y byddai’r 

cynllun yn eu cynhyrchu wedi cael eu tanddatgan ac, yn ei barn hi, bod y 
buddion posibl yn gulach nag sy’n ofynnol gan y Ddeddf ac yn 

annhebygol o gael eu dosbarthu’n gynyddol. 
 

6.855 Gan bwyso ar dystiolaeth gwrthwynebwyr strategol eraill, mae’r 

Comisiynydd yn beirniadu tystiolaeth y cynllun gan nad yw’n profi y 

byddai’r cynllun yn dod â ffyniant economaidd i Gymru nac yn creu 
swyddi trwy agor cyfleoedd cyflogaeth a lleihau costau cymudo. Mae’n 
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adleisio’r farn efallai na fydd y broses adeiladu’n gwella sgiliau lleol, 

ffyniant cadwyni cyflenwi, na budd economaidd gan nad oes gan Gymru 

ddigon o gontractwyr mawr i gyflawni’r prosiect, ac felly byddai arian yn 
cael ei golli o’r wlad. 

 

6.856 Mae’n amau a fyddai traffordd newydd yn cyfrannu at gymunedau neu’n 
helpu i hybu twf carbon isel yng Nghymru oherwydd ei bod wedi cael ei 

hyrwyddo ar sail WelTAG 2008, nad yw’n adlewyrchu’r farn gyffredinol 

ynglŷn â’r effaith ar iechyd, diwylliant a chymunedau. 
 

6.857 Dylid ystyried datrysiad amgen wedi’i seilio ar becyn o fesurau 

trafnidiaeth gyhoeddus a chyfyngiadau ar fynediad cerbydau i’r M4, 

ynghyd â buddsoddiad sylweddol mewn trafnidiaeth gyhoeddus gan 
gynnwys y Metro, gwell integreiddio rhwng cynlluniau rheilffyrdd a 

bysiau, annog traffig lleol i ddefnyddio ffyrdd lleol, creu cynlluniau parcio 

a theithio ar gyrion Casnewydd a datblygu llwybr tramiau i groesi 
Caerdydd a Chasnewydd, oll ar hyd y llinellau a argymhellwyd gan 

Gyfeillion y Ddaear a’r Athro Stuart Cole. 
 

6.858 Mae’r Comisiynydd yn credu bod ffyrdd amgen o wario £1bn o arian 
cyhoeddus a fyddai’n fwy buddiol i genedlaethau’r dyfodol. Mae hi o’r farn 

y byddai defnyddio grymoedd benthyg LlC i ariannu un cynllun, a fyddai’n 

arwain at fuddion anghymesur yn ddaearyddol, yn economaidd ac yn 
gymdeithasol i un rhan o Gymru yn unig, yn annoeth. 

 
Nodyn yr Arolygydd 

 

Ar 13 Medi 2017, ysgrifennodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ataf, gan ei 
bod yn teimlo bod dyletswydd arni i wneud hynny, gan gyflwyno tystiolaeth ategol a oedd 
yn angenrheidiol, yn ei barn hi, o ganlyniad i gyfarfod preifat a gynhaliodd â 
gwrthwynebwr dienw a oedd wedi honni wrthi, yn ôl pob tebyg, yn ystod yr Ymchwiliad, 
nad oedd LlC wedi dehongli darpariaethau Deddf 2015 yn briodol mewn perthynas â’i 
chynigion ar gyfer yr M4. Ei nod oedd ceisio osgoi cynsail anghywir rhag cael ei gosod gan 
y cynrychiolaethau a wnaed i’r Ymchwiliad, a hynny, mae’n debyg, yn nhystiolaeth a 
chyflwyniadau LlC i’r Ymchwiliad. 

 
Dewisodd y Comisiynydd beidio â mynychu’r Ymchwiliad i gyflwyno neu esbonio ei 
gwrthwynebiad cychwynnol, a gyflwynwyd ym mis Chwefror 2017, a’r dystiolaeth ategol 
hon, na chaniatáu iddi gael ei phrofi trwy ei harchwilio, ond adroddaf isod hanfod ei 
thystiolaeth newydd, ac ymateb LlC iddi yn ddiweddarach. 

 

Tystiolaeth ychwanegol y Comisiynydd 
 

6.859 Mae hi o’r farn: 
 

• bod Deddf 2015 yn gofyn am sefydlu ymagwedd drosiannol er 

mwyn sicrhau bod datblygu cynaliadwy’n adlewyrchu’r cysyniadau 
arloesol a gyflwynwyd gan y Ddeddf. Mae Fframwaith 

Cenedlaethau’r Dyfodol wedi cael ei ddatblygu i gynorthwyo i 

wneud penderfyniadau yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy 

ar gyfer prosiectau seilwaith. Dylai’r cynllun fod yn ddarostyngedig 
i’r asesiad hwnnw; 

 

• dylai’r 4 piler llesiant, y 5 ffordd o weithio, y 7 nod ac amcanion 
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llesiant cyrff cyhoeddus o dan y Ddeddf gael eu hystyried gyda’i 

gilydd, ac yn gydradd, er mwyn cynnal ymarfer cydbwyso priodol. 

Dylid ystyried datrysiadau sy’n mynd i’r afael â’r pedwar piler 
gyda’i gilydd a dewis yr un sy’n cyflawni orau o ran pob un, ond ni 

ddylai un piler fod yn drech na’r lleill. Mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus 

amlygu datrysiadau sy’n cynyddu’r cyfraniad at bob un o’r pedwar 
piler llesiant i’r eithaf, ond, yn ei hanfod, diystyru’r rhai sy’n 

cyfrannu at un neu ddau biler yn unig; 
 

• datblygwyd Deddf 2015 ochr yn ochr â Deddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016 ac mae’n amlwg bod y ddwy Ddeddf yn atgyfnerthu 

ei gilydd a dylent gael eu cymhwyso i gynlluniau sy’n datblygu. Yn 
hynny o  beth, mae’n ymddangos bod y cynllun yn gwrth-ddweud 

y polisi Adnoddau Naturiol a amlinellwyd o dan Ddeddf yr 
Amgylchedd (Cymru) 2016 yn uniongyrchol; 

 

• o dan Adran 52 Deddf 2015, mae’n ofynnol i gyrff cyhoeddus 

ddefnyddio ymagwedd integredig tuag at sicrhau bod 
penderfyniadau’n cael eu gwneud yng ngoleuni’r darlun ehangach 

a pheidio ag anwybyddu’r effaith y byddai penderfyniad yn ei chael 

ar eraill, ac 
 

• yn achos y cynllun, datblygwyd cynigion gan ddefnyddio proses 
WelTAG, nad yw’n adlewyrchu gofynion Deddf 2015. 

 

6.860 Mae’r Comisiynydd yn derbyn y byddai newid o’r ymagwedd draddodiadol 

i’r ffordd newydd arloesol a chwyldroadol o weithio’n heriol, ond rhaid 

gweithredu’r ffyrdd newydd o weithio. Yn hynny o beth, o  ystyried 
graddfa a phwysigrwydd y cynllun, ni ddylai osod esiampl anghywir a allai 

niweidio ysbryd deddfwriaeth 2015 yn barhaol. 
 

Ymateb LlC 
 

6.861 Yn groes i farn y Comisiynydd, mae Deddf 2015 wedi cael ei chymhwyso 

a’i dehongli’n gywir ac mae LlC wedi cydymffurfio’n llwyr â’r egwyddor 

datblygu cynaliadwy a’i dyletswyddau o dan y Ddeddf. Derbynnir bod y 

Ddeddf yn gofyn am symud oddi wrth ymagwedd draddodiadol at 
ddatblygu cynaliadwy i’r cysyniadau arloesol y mae’n eu cyflwyno, a bod 

y Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol yn offeryn defnyddiol i wneud 

penderfyniadau yn unol â’r egwyddorion datblygu cynaliadwy ar gyfer 
prosiectau seilwaith. 

 

6.862 Craffwyd ar y camau gweithredu cynharach a gynhaliwyd  wrth 

ddatblygu’r cynllun a dangoswyd eu bod yn cyd-fynd â’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy sydd bellach wedi’i hymgorffori yn Neddf 2015. 

Defnyddiwyd y broses WelTAG wrth ddatblygu’r cynllun ac roedd yn 

cynnwys arfarniad trylwyr o’r opsiynau amrywiol a’u gallu i gyflawni’r 
amcanion a amlygwyd, y daethpwyd iddynt yn dilyn ymgynghori helaeth 

â rhanddeiliaid a’r cyhoedd. Roedd hyn yn cynnwys gwaith datblygu 

megis asesiad economaidd, asesiad o’r effaith gymdeithasol ac asesiad 
amgylcheddol.   Cynhaliwyd   a   chyhoeddwyd   Asesiad   Amgylcheddol 
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Strategol, a bu’n destun ymgynghoriad statudol. Datblygwyd amcanion 

amgylcheddol ar wahân yn rhan o’r gwaith Asesiad Amgylcheddol 

Strategol. Amlinellir yr ymagwedd gynhwysfawr hon yn yr Adroddiad 
Datblygu Cynaliadwy (CD4.4.6, CD2.3.11). 

 

6.863 Mae’r Comisiynydd hefyd yn anghywir wrth honni y diystyriwyd yr 
effeithiau ar iechyd, diwylliant a chymunedau. Nid yw wedi sylweddoli 

bod y broses a fabwysiadwyd yn cynnwys Asesiad o’r Effaith ar Iechyd ac 

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb, y cynhaliwyd y ddau ohonynt ar bob 
cam o arfarnu’r cynllun. Yn yr un modd, roedd yr Asesiad o’r Effaith 

Amgylcheddol hefyd yn cynnwys asesiad cyfunol o’r effaith ar iechyd, 

cymdeithas a chydraddoldebau. Cyhoeddwyd hwnnw ochr yn ochr â 

chyfres o adroddiadau yn cefnogi ac yn esbonio’r Gorchmynion drafft, 
gan gynnwys yr Adroddiad Datblygu Cynaliadwy, a oedd yn ystyried y 

cynllun yng ngoleuni Deddf 2015 ac yn esbonio ei chyfraniad at y 7 nod 

llesiant. Mae’n ffaith amlwg iawn bod LlC, wrth ddatblygu’r cynllun, wedi 
gwneud ymdrech arbennig i ragori ar ofynion y broses WelTAG. 

 

6.864 WelTAG yw’r dull cydnabyddedig o arfarnu cynigion trafnidiaeth newydd 

yng Nghymru. Fe’i datblygwyd yn benodol i adlewyrchu a chydymffurfio 
â’r dyletswyddau datblygu cynaliadwy ac nid oes rheswm i gredu bod y 

broses flaenorol yn ddiffygiol yn syml oherwydd iddi gael ei chynnal cyn 

Deddf 2015. Yn wir, ni fyddai’n ddefnyddiol asesu’r cynllun yn erbyn 
fframwaith newydd, ar adeg cyhoeddi’r Gorchmynion drafft, nad oes 

ganddo statws ffurfiol cydnabyddedig ac nad yw’n ymddangos y bu’n 

destun yr  un broses ymgynghori ag a ddefnyddiwyd wrth ddatblygu 

WelTAG. 
 

6.865 Derbynnir y dylai cyrff cyhoeddus geisio datrysiadau sy’n cyflawni’r 

canlyniad gorau ar draws pob un o’r pedair agwedd ar lesiant, gan 
gynnwys y diffiniad o ddatblygu cynaliadwy – materion economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Fodd bynnag, yn groes i’r hyn 

a awgrymwyd gan y Comisiynydd, nid oes gofyniad bod rhaid i gynllun 
wella pob un o’r pedair agwedd ar lesiant. Nid dyna beth mae Adran 2 

Deddf 2015 yn ei ddweud nac yn ei olygu. Diffinnir datblygu cynaliadwy 

fel y broses o wella’r pedair agwedd ar lesiant trwy “weithredu” yn unol 

â’r egwyddor datblygu cynaliadwy. Yn yr achos hwn, y cynllun yw’r cam 
gweithredu, sy’n cyd-fynd â’r egwyddor datblygu cynaliadwy. Mae’r 

Comisiynydd wedi camddehongli’r Ddeddf ac wedi seilio ei thystiolaeth ar 

y camddehongliad hwnnw. 
 

6.866 Trwy fynd i’r afael â’r tagfeydd difrifol ar yr M4, byddai’r cynllun yn 

darparu buddion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol. Byddai’n 
cyfrannu at wella’r agwedd ddiwylliannol ar ddatblygu cynaliadwy i ryw 

raddau. Wrth wneud hynny, mae’n cydymffurfio â’r Ddeddf ac, fel un o 

sawl prosiect, byddai’n cyfrannu ar y cyd at wella llesiant yng Nghymru, 
tra byddai prosiectau eraill yn cyfrannu’n unigol trwy fesur gwahanol at 

bob un o’r pedair agwedd. Yn yr ystyr hon, mae’n nodedig bod Adran 3 

Deddf 2015 yn cyfeirio at gynyddu “ei” chyfraniad at gyflawni’r nodau 
hyn i’r eithaf, sy’n golygu’n amlwg effaith gweithredoedd LlC fel corff 

cyhoeddus, yn hytrach nag effaith gweithredoedd unigol. Yn yr ystyr 
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benodol honno, mae dehongliadau’r Comisiynydd yn anghywir. 
 

6.867 Byddai’r cynllun yn lleihau allyriadau carbon, ond nid yw LlC yn dibynnu 
ar y cynllun i gyflawni strategaeth carbon isel; gellir defnyddio nifer o 

fesurau eraill i annog ffordd o fyw carbon isel. 
 

6.868 Mae Cyllideb ddrafft 2018/19 yn cadarnhau’r grymoedd benthyg ar gyfer 

cynlluniau seilwaith, gan gynnwys ffordd liniaru arfaethedig yr M4 o 

amgylch Casnewydd, tra bod y £50 miliwn a glustnodwyd ar gyfer gorsaf 

Llanwern yn dangos integreiddio ar waith, sef un o egwyddorion datblygu 
cynaliadwy, gan y byddai’r cynllun yn cysylltu â’r orsaf newydd a’r 

cyfleuster parcio a theithio. Mae’r gyllideb hefyd yn cynnwys £7.5 miliwn i 

leihau perygl llifogydd llanw yng Nghasnewydd (sydd â rhywfaint o 
berthnasedd i’r cynllun) a £173 miliwn ar gyfer Metro De Cymru, sef 

prosiect sy’n gwbl gydnaws â’r cynllun, wrth ddatblygu trafnidiaeth 

integredig gyffredinol ar gyfer y rhan honno o Gymru. 
 

6.869 Mae’r Comisiynydd hefyd yn anghywir i awgrymu bod Deddf 2015 yn 

mynnu bod cyrff cyhoeddus yn rhoi’r gorau i gymryd camau a fyddai’n 

niweidio elfennau o lesiant. Byddai’n anymarferol diystyru unrhyw 
ddatblygiad pe byddai’n achosi niwed i un agwedd ar lesiant, heb asesu’r 

niwed hwnnw yn erbyn gwelliannau i agweddau eraill ar lesiant y gallai 

eu sicrhau. Mae’n rhaid gwneud penderfyniadau cytbwys bob amser sy’n 
pwyso’r effaith debygol yn erbyn buddion llesiant. Yn hyn o beth, tynnir 

sylw at farn y Comisiynydd na ddylai un agwedd gael ei chyfaddawdu ar 

draul un arall, sy’n ymddangos fel petai’n gwrthdaro’n uniongyrchol â’i 

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n awgrymu mai un o’r cwestiynau 
i’w gofyn yw: “pa gyfaddawdau sy’n dod i’r amlwg rhwng gwahanol 

agweddau ar lesiant a chynaliadwyedd a sut mae’r rhain wedi cael eu 

lleihau i’r eithaf?” 
 

6.870 Sut bynnag, mae dehongliad y Comisynydd o’r ymarfer cydbwyso yn 
anghywir. Nid yw’n golygu priodoli mwy o bwys i un agwedd ar lesiant 

neu eu pwyso yn erbyn ei gilydd, ond gwerthuso a chymharu manteision 

ac anfanteision prosiect penodol i lesiant. 
 

6.871 Yn ei thystiolaeth ychwanegol i’r Ymchwiliad, mae’n amlwg bod y 

Comisiynydd wedi camddeall y dystiolaeth gynharach a gyflwynwyd i’r 

Ymchwiliad neu wedi cael ei chamarwain. I ailadrodd, y dystiolaeth lafar 
wirioneddol a chofnodedig a roddodd y Comisiynydd i Bwyllgor LlC mewn 

perthynas â Pholisi Cynllunio Cymru oedd: “mae’n ofynnol i awdurdodau 

cynllunio lleol sicrhau y deellir y buddion economaidd sy’n gysylltiedig â 

datblygiad arfaethedig a bod y rhain yn cael eu hystyried yn gyfartal â 
materion cymdeithasol ac amgylcheddol yn y broses benderfynu, a dylent 

gydnabod y bydd adegau pan fydd y buddion economaidd yn drech na’r 

ystyriaethau cymdeithasol ac amgylcheddol”. 
 

6.872 Mae’n amlwg o hyn y dylid rhoi’r un pwys i wahanol agweddau ar 

ddatblygiad, a’r buddion yw’r hyn y dylid ei bwysoli. Ni roddwyd pwys 

ychwanegol i ystyriaethau economaidd, ond y casgliad cyffredinol oedd 
bod y buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn drech na’r 
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anfanteision amgylcheddol. Byddai’n afrealistig dehongli Deddf 2015 i 

olygu y dylai cyfraniad prosiect penodol at bob agwedd ar lesiant fod yn 

gyfartal oherwydd, yn ymarferol, byddai’r sefyllfa hon mor anghyffredin 
fel y byddai’n diystyru’r rhan fwyaf o fathau o ddatblygiad. Yn hyn o beth, 

mae diffiniad y Comisiynydd o gydbwysedd yn anghywir a byddai’n fwy 

priodol defnyddio diffiniad sy’n asesu neu bwyso a mesur y gwahanol 
elfennau sy’n gysylltiedig. 

 

6.873 Mae’r Comisiynydd yn dadlau bod Adran 5(2)a Deddf 2015 (sy’n cyfeirio 

at gydbwyso anghenion tymor byr â’r angen i ddiogelu’r gallu i fodloni 

anghenion tymor hir) yn gofyn am ymagwedd sy’n ceisio rhoi pwys 

cyfartal i wahanol setiau o anghenion. Mae’r Comisiynydd yn gywir y 
dylid rhoi pwys cyfartal i bob agwedd ar lesiant o ran asesu’r prosiect, 

ond ni all hynny olygu y byddai’r penderfyniad terfynol yn hyrwyddo pob 

agwedd ar lesiant i’r un graddau. Mae’n amlwg y byddai buddion bodloni 
anghenion y presennol yn sylweddol ac felly rhaid rhoi pwys mawr iddynt 

mewn unrhyw ddadl. Sut bynnag, mae’r dystiolaeth draffig yn dangos y 

byddai tagfeydd yn gwaethygu dros amser pe na byddai unrhyw beth yn 
cael ei wneud ac y byddai’r cynllun yn sicr o fudd i genedlaethau’r dyfodol 

yn ogystal â chenedlaethau’r presennol. 
 

6.874 Wrth ffurfio’r safbwynt hwnnw, mae LlC yn ymwybodol o’r  cynigion 

lliniaru cynhwysfawr, gan gynnwys y strategaeth lliniaru SoDdGA a 

gytunwyd gyda CNC (ID104, ID105, ID154, ID158, ID164, ID205, 
ID244). 

 

6.875 Mae’r bumed ffordd o weithio’n mynnu bod cyrff cyhoeddus yn ystyried 

sut y gellid cyfrannu at lesiant trwy ddefnyddio adnoddau i atal 
problemau rhag digwydd neu waethygu. Mae angen dybryd i weithredu i 

fynd i’r afael â’r problemau presennol ar yr M4, ac roedd hynny’n ffactor 

arall amlwg yr oedd angen ei ystyried yn unol â gofynion Deddf 2015. 
 

6.876 Wrth nodi cyfeiriad y Comisiynydd at nod llesiant Cymru gydnerth yn 

Neddf 2015, mae’n ffaith bod Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 

yn gosod dyletswydd ar LlC i gymryd camau rhesymol sy’n gyson ag 
ymarfer swyddogaethau’r awdurdod yn briodol i warchod a gwella 

ymhellach blanhigion, anifeiliaid neu nodweddion daearegol neu ffisiolegol 

y dynodwyd bod y safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig o’u herwydd. 

Mae’n berthnasol nad yw’r ddyletswydd honno ar gyfer gwarchod  a 
gwella yn unig ond cymryd camau rhesymol, ac felly nid yw colli tir neu 

effeithiau eraill ar SoDdGAau o reidrwydd yn gyfystyr â thorri gofynion y 

ddeddfwriaeth. Cadarnhawyd y safbwynt hwnnw yn yr Adolygiad 
Barnwrol o’r cynllun a gychwynnwyd gan Gyfeillion y Ddaear Cymru, 

Lloegr a Gogledd Iwerddon Cyf. 
 

6.877 Mae hefyd yn nodedig bod Adran 62 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 
yn mynnu bod yr awdurdod yn ceisio cynnal a gwella bioamrywiaeth wrth 

arfer ei swyddogaethau a hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau i’r 

graddau sy’n gyson ag ymarfer y swyddogaethau hynny’n briodol. Mae 
LlC wedi ystyried y ddyletswydd honno ochr yn ochr â’i chyfrioldebau am 

weithrediad  diogel  ac  effeithlon  y  rhwydwaith  traffyrdd  ac  economi 
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Cymru. At hynny, mae’r mesurau lliniaru a baratowyd gan LlC, mewn 

ymgynghoriad a chytundeb â CNC, yn cyd-fynd ag egwyddorion rheoli 

adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Caniateir gweithredu yn y modd hwn 
yn Adran 2 Deddf 2015, sy’n diffinio datblygu cynaliadwy fel y broses o 

wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 

Cymru trwy weithredu, yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy, i 
geisio cyflawni’r nodau llesiant. 

 

6.878 Dylid nodi hefyd nad yw’r Ddeddf yn dweud bod rhaid i’r amgylchedd fod 

yn drech nag ystyriaethau economaidd, cymdeithasol neu ddiwylliannol 

bob amser; yn hytrach, mae’n mynnu bod cydbwysedd rhwng pob elfen 

lesiant a phob ystyriaeth. Mae hyn wedi’i wneud. Mae camau rhesymol 
wedi’u cymryd. 

 

6.879 Mae Adran 9 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn gosod dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru i baratoi, cyhoeddi a gweithredu polisi adnoddau 

naturiol cenedlaethol. Gwnaed hynny ym mis Awst 2017 ac mae’n 
gysylltiedig â Strategaeth Drafndiaeth Genedlaethol a Chynllun Cyllid 

Cymru, sy’n ceisio hyrwyddo rhwydwaith trafnidiaeth ffyrdd mwy 

cynaliadwy a symudiad moddol oddi wrth ffyrdd i bobl a chludo nwyddau. 

Nid yw hynny’n golygu na all cynlluniau ffyrdd symud ymlaen, fel yr 
eglurwyd yn ddiamwys mewn nifer o bolisïau eraill, gan gynnwys  y 

Cynllun Cyllid sydd, ymhlith dogfennau polisi eraill a gyhoeddwyd yng 

Nghymru, yn cydnabod y cynllun penodol ar gyfer gwella’r M4 yng 
Nghasnewydd. Mae hynny’n gwbl gyson â dyletswydd y Gweinidog i 

adolygu’r system genedlaethol o ffyrdd trwodd yng Nghymru yn barhaus 

a datblygu cynlluniau ar gyfer gwella’r system honno os  oes  angen 
(Adran 16 Deddf Priffyrdd 1980). Mae’r ddyletswydd honno wedi’i harfer 

yn briodol (ID259). 
 

6.880 Nodir bod y Comisiynydd yn amlygu’r ymrwymiad i weithredu i wella 

cydnerthedd ecosystemau a gwyrdroi dirywiad bioamrywiaeth, gan 

ddadlau bod y cynllun fel petai’n gwrth-ddweud y polisi hwnnw’n 
uniongyrchol. Mae’n ymddangos ei bod hi wedi camddeall y pwynt, sef, 

wrth gydnabod y gofyniad hwnnw, y byddai LlC yn creu tair ardal, yn 

Fferm Tatton, Fferm Maerdy a Rhos Cil-y-coed, yn rhan o’r mesurau 
lliniaru SoDdGA, y gallent oll wella bioamrywiaeth. Yn ogystal â hynny, 

byddai’n ehangu ffosydd draenio ac yn cynnwys 5.9km o gynefin ffos 

ychwanegol a phlannu tirwedd newydd a fyddai’n cynyddu’r arwynebedd 

cynefin coetir yn sylweddol. 
 

6.881 Yn unol ag Adran 52 Deddf 2015, mae LlC wedi defnyddio ymagwedd 
integredig sydd wedi arwain at wneud penderfyniadau yng ngoleuni’r 

darlun ehangach a pheidio ag anwybyddu’r effaith y byddai’r 

penderfyniad yn ei chael ar eraill. I gyflawni hyn, mae LlC wedi 

dadansoddi’n fanwl opsiynau i fynd i’r afael â’r problemau ar yr M4 yn 
ogystal â holl ganlyniadau amgylcheddol adeiladu’r cynllun a’r esboniad 

o’r canlyniadau hynny a mesurau lliniaru gan dystion arbenigol. Mae pob 

penderfyniad ynglŷn â’r cynllun wedi cael ei wneud yng ngoleuni’r darlun 
llawn a chan ystyried yr holl wybodaeth, yr ymchwiliwyd iddi’n fanwl, am 

effaith  y  penderfyniadau  hynny.  Felly,  mae  datblygiad  y  cynllun  yn 
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cydymffurfio â’r dyletswyddau a amlinellir yn y Ddeddf ac yn dangos y 

byddai ei fuddion yn drech na’r gwrthdaro â pholisi cynllunio cymunedol. 
 

6.882 Mae tystiolaeth LlC yn dangos yn bendant bod yr anghenion y mae’r 
cynllun yn mynd i’r afael â nhw ymhell o fod yn rhai tymor byr. 

Problemau hirsefydlog ydynt y rhagwelir y byddant yn parhau yn  y 

dyfodol ac yn gwaethygu heb y cynllun. Mae’r cynllun yn ddatrysiad 

tymor hir i anghenion tymor hir a dyma’r unig ddatrysiad sydd wedi dod 
i’r amlwg ar ôl blynyddoedd o ddadansoddi gofalus ac ymdrech 

gydweithredol. Mae awgrymiadau gan y Comisiynydd nad yw tîm 

Ymchwiliad LlC wedi ystyried a chymhwyso’r ddeddfwriaeth newydd yn 
briodol (gan ddilyn cyngor preifat gwrthwynebwr, yn ôl pob tebyg) yn 

gwbl ddi-sail. Gellir tybio yn unig nad oedd tystiolaeth Mr John Davies a’i 

asesiad eithriadol o ofalus o’r cynllun yng nghyd-destun Deddf 2015 wedi 
cael ei dwyn i sylw’r Comisiynydd cyn iddi gyflwyno ei llythyr. 

 

6.883 Mae’r cynllun wedi’i ddylunio i fynd i’r afael ag anghenion dybryd y 

presennol ar yr un pryd ag ymdrin yn briodol â’r tymor hir yn rhan o 
strategaeth drafnidiaeth integredig. Byddai’r cynllun yn achosi niwed i’r 

amgylchedd ond byddai’n arwain at fuddion amgylcheddol sylweddol 

hefyd, ac yn gwneud hynny mewn ffordd na fyddai’n bosibl i ddewisiadau 
amgen eraill. 

 

6.884 Mae’r honiad mai’r unig fath o gydbwyso sy’n ofynnol o dan y Ddeddf yw 

cydbwyso anghenion tymor hir ac effeithiau niweidiol tymor hir yn 
anghyfiawnadwy. Dyletswydd gyffredinol yw hon a osodir ar gyrff 

cyhoeddus sydd oll yn gweithredu o fewn fframwaith statudol sydd eisoes 

yn bodoli ac y mae nifer ohonynt yn atebol yn ddemocrataidd. Nid yw’r 
rhestr o faterion y mae’n rhaid eu hystyried er mwyn gweithredu yn unol 

â’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn cynnwys popeth, ac nid yw’n 

synhwyrol disgwyl iddi allu gwneud hynny. Mae’r nodau, a’r diffiniad o 

ddatblygu cynaliadwy, yn cynnwys rhai elfennau sy’n tynnu’n groes i’w 
gilydd o bosibl ac mae angen arfer barn gytbwys i’w datrys. Wrth ddod i 

benderfyniad o’r fath, h.y. taro cydbwysedd, mae’r corff penderfynu’n 

chwilio am ddatrysiad integredig ac yn ceisio sicrhau bod anghenion y 
presennol yn cael eu bodloni, sef dyletswydd a allai fod yn statudol neu’n 

ddemocrataidd, heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i fodloni eu 

hanghenion nhw. Bydd datblygu prosiect seilwaith mawr yn arwain at 
gasgliad eang o effeithiau ar draws meysydd economaidd, cymdeithasol, 

amgylcheddol a diwylliannol. Mae’n nodedig nad yw’r Ddeddf yn dweud 

bod rhaid i bryderon amgylcheddol fod yn drech na rhai economaidd neu 

gymdeithasol bob amser, neu fel arall. Yn lle hynny, mae’n galw am 
wneud penderfyniadau deallus a chymryd camau sy’n cyflawni gwelliant 

yn y pedwar maes. Mae’r dystiolaeth yn dangos yn glir y byddai’r cynllun 

hwn yn cyflawni gwelliant o’r fath. 
 

6.885 Mae Deddf 2015 yn nodi’n glir bod rhaid i LlC gymryd pob cam rhesymol i 

gyflawni’r amcanion y mae wedi’u gosod wrth arfer ei swyddogaethau. Y 
pwynt yw bod rhaid ystyried gweithredoedd y corff perthnasol gyda’i 

gilydd ac felly dylent gyfrannu ar draws yr holl nodau ac amcanion. Nid 

yw hynny’n golygu bod rhaid i gynllun penodol gyfrannu’n gyfartal at yr 



Adroddiad: APP/16/516215 

318 

 

 

 
 
 

holl nodau llesiant. Yn wir, nid yw gofyniad o’r fath, y mae’n ymddangos 

bod y Comisiynydd yn credu ei fod yn bodoli, yn gyson â’r dehongliad o’r 

Ddeddf. 
 

6.886 Yn ei thystiolaeth ddiweddar i’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Chymunedau 

ar 1 Mawrth 2018, mae’n ymddangos bod y Comisiynydd bellach yn 
cydnabod rôl barn gytbwys wrth asesu effeithiau mewn perthynas â’r 

pedair agwedd ar lesiant o dan Adran 2 Deddf 2015. Mae’n dilyn bod 

rhaid i gyflwyniad cychwynnol y Comisiynydd a’i llythyr i’r Ymchwiliad 
dyddiedig 13 Medi 2017 gael eu darllen yng ngoleuni’r dystiolaeth 

ddiweddarach i Bwyllgor y Senedd. Yn y Pwyllgor, ac wrth ymateb i 

gwestiwn a oedd yn cyfeirio at dystiolaeth Mr John Davies i’r Ymchwiliad, 

dywedodd: 
 

“wel, yr hyn y mae’r Ddeddf yn ei ddweud yw bod dyletswydd ar gyrff 
cyhoeddus i gynnal datblygu cynaliadwy, a diffinnir datblygu cynaliadwy 

fel y broses o wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 

diwylliannol Cymru. Cefais innau gyngor cyfreithiol hefyd, fel y gallech 

ddychmygu, a chredaf fod fy nehongliad o’r ddarpariaeth honno’n gadarn. 
Bu rhai ffyrdd diddorol o’i hystyried. Credaf mai’r gair pwysig yw 

“gwella”. Felly, nid yw hynny’n golygu os ydych chi’n mynd i gynnal 

prosiect penodol neu wario swm penodol o arian na allech gael sefyllfa lle 
mae’r economi’n elwa’n fawr ac mae’r amgylchedd, dyweder, yn elwa 

mewn ffordd leiafsymiol yn unig. Yn fy marn i, byddai’r math hwnnw o 

benderfyniad yn cael ei ganiatáu; ni fyddai’n groes i’r Ddeddf. Fodd 
bynnag, pe byddai gennych benderfyniad lle mae’r economi’n elwa’n fawr 

ac mae’r amgylchedd yn dioddef yn fawr, ac felly nid yw’n cael ei wella, 

credaf y byddai hynny’n groes i’r Ddeddf” (ID205). 
 

6.887 O ran sylwadau’r Comisiynydd, dylid nodi nad yw’n gyfiawnadwy mewn 

asesiad teg a chynhwysfawr o’r dystiolaeth amgylcheddol i ddod i’r 

casgliad na fyddai’r amgylchedd yn cael ei wella, yn enwedig pan ystyrir 
effeithiau tymor hir y mesurau lliniaru ecolegol ar y Gwastadeddau ac yng 

Nghoed Mawr, buddion ansawdd aer a sŵn helaeth i filoedd o gartrefi yng 

Nghasnewydd, cael gwared ar halogiad tir ac adfywio rhannau treuliedig 

o Ddociau Casnewydd. Yng ngeiriau’r Comisiynydd ei hun, felly, byddai’r 
cynllun yn cyd-fynd â’r Ddeddf yn yr amgylchiadau ac mae’r Arolygwyr 

yn rhydd i argymell cadarnhad i Weinidogion y byddai Gorchmynion y 

cynllun yn bodloni’r egwyddor datblygu cynaliadwy. 
 

6.888 Mae prif dystiolaeth gynhwysfawr LlC, a roddwyd ar adnau cyn dechrau’r 

Ymchwiliad, ynglŷn â lluniad tystiolaeth y Comisiynydd, ac a esboniwyd 

ar lafar yn yr Ymchwiliad, yn ymdrin â’r atebion i’r ymholiadau a’r 
ansicrwydd cyffredinol a godwyd ganddi yn ei chyflwyniad ysgrifenedig. 

Mae’r gwrthbrawf yn ymdrin â’r 52 o bwyntiau a godwyd yn fanwl. 
 

Ffederasiwn Busnesau Bach (Cymru) (FSB) (O6902) 
 

6.889 Cyflwynodd yr FSB ei ymateb blaenorol i’r ymgynghoriad ar gynigion 

coridor yr M4, dyddiedig 16 Rhagfyr 2013, fel ei ddatganiad cyfredol, ond 

heb ei ddiweddaru, o dystiolaeth yn erbyn y cynllun. 
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6.890 Y sail i’w gwrthwynebiad o hyd yw: 
 

• nid oedd y rhagolygon traffig yn yr ymarfer ymgynghori’n cyflwyno 
disgrifiad cywir o dwf neu raniad moddol yn y dyfodol na ffactorau 

eraill fel buddsoddiad ehangach y llywodraeth mewn seilwaith; 
 

• yn ardal Casnewydd, byddai Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 a 

datblygu’r Metro yn mynd i’r afael â thagfeydd ac yn lleihau’r angen 

am fesurau lliniaru tagfeydd pellach, gan felly osgoi gwariant 

sylweddol. Nododd yr FSB y byddai traffig brig yn lleihau oddeutu 
20 – 30% a chyfeiriodd at brofiadau Metro Newcastle upon Tyne a 

rhwydwaith tramiau Bordeaux; 
 

• mae problem ddifrifol ar ran Casnewydd o’r M4 y mae angen mynd 
i’r afael â hi, ond ni fyddai’r cynllun yn cyd-fynd â pholisïau 

datganedig ar drafnidiaeth gynaliadwy, a byddai’r Metro’n bodloni 
meini prawf y llywodraeth yn well o ran cynhwysiant cymdeithasol, 
cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol (PIQ09); 

 

• byddai’r Llwybr Glas, a brisiwyd yn £400 miliwn, yn rhatach a dylai 

fod wedi cael ei gynnwys yn yr ymarfer ymgynghori, a dylai LlC 
ailwerthuso’r cynllun anfforddiadwy o bosibl o fewn cyd-destun 

ehangach buddsoddi mewn trafnidiaeth yng Nghymru; 
 

• dywedodd adolygiad Eddington fod prosiectau bach yn debygol o 

arwain at yr adenillion uchaf tra bod prosiectau mwy mewn sefyllfa 
fwy bregus, a 

 

• thynnodd yr FSB sylw at effaith amgylcheddol y cynllun, yn enwedig 

ar Wastadeddau Gwent, ac nad oedd yr opsiynau a amlinellwyd yn 
yr ymarfer ymgynghori’n bodloni anghenion busnesau yn ne- 

ddwyrain Cymru, gan ymyleiddio’r problemau a wynebir o ganlyniad 
i faterion trafnidiaeth mewn rhannau eraill o Gymru. 

 

Ymateb LlC 
 

6.891 Mae’r FSB yn gwbl anghywir wrth feirniadu’r rhagolygon traffig. Mae 

canllawiau modelu’n datgan y dylai rhagolygon blynyddoedd i ddod gael 

eu seilio ar dwf y model diwedd trip cenedlaethol (NTEM), gan felly 
ganiatáu i fodelau trafnidiaeth lleol gael eu datblygu mewn ffordd gyson. 

Gwnaed hyn ar gyfer y cynllun. Mae’r rhagolwg yn ystyried yr holl 

dueddiadau cyfredol o ran rhai cyfraddau teithiau ac arweiniad presennol 
yr Adran Drafnidiaeth. 

 

6.892 Nid swyddogaeth rhagolygon NTEM yw ystyried y potensial ar gyfer newid 

moddol o ganlyniad i fuddsoddiad mawr mewn rheilffyrdd, er enghraifft. 
Mae’r adroddiad rhagolygon traffig diwygiedig (CD2.4.13) yn ymdrin â’r 

pwyntiau hyn yn fanwl. Mae hyn yn cynnwys effaith newid moddol ar 

gostau teithio newidiol trafnidiaeth gyhoeddus a allai ddeillio o 
fuddsoddiad mawr mewn rheilffyrdd, er enghraifft. Sut bynnag, mae LlC 

wedi ystyried effaith bosibl buddsoddiad mewn trafnidiaeth gyhoeddus, 

gan gynnwys gwelliannau i reilffyrdd, ac wedi dod i’r casgliad na fyddai’r 
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rhain yn newid yr angen am y cynllun. Mae’r model traffig a 

ddefnyddiwyd ar gyfer y cynllun yn rhoi ystyriaeth lawn i’r cynigion 

moderneiddio ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yn ne Cymru. Amlinellir 
manylion hyn yn yr Adroddiad Trosolwg o Drafnidiaeth Gyhoeddus wedi’i 

ddiweddaru, a rhoddir gwybodaeth ychwanegol yn ID/073 (CD 2.4.19). 
 

6.893 Mae’r FSB hefyd yn anghywir i honni na roddwyd ystyriaeth i effaith 

symudiad moddol o’r Metro. Mae wedi ystyried hynny ac, ynghyd â’r holl 
fesurau trafnidiaeth gyhoeddus eraill perthnasol, byddai’n lleihau traffig 

ar yr M4 6% ar y mwyaf. Ni fyddai hynny’n datrys y problemau presennol 

ar y draffordd. Mae’r cynllun a chynlluniau’r Metro yn ategu ei gilydd. 
 

6.894 Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn mynnu bod LlC ac awdurdodau 

lleol yn gwella cyfleusterau cerdded a beicio. Er y gallai hyn gael 
rhywfaint o effaith ar leihau teithiau car byr ar y rhwydwaith lleol, 

byddai’n cael effaith ddibwys ar leihau teithiau car pellach ar y 

rhwydwaith strategol, gan gynnwys yr M4 o amgylch Casnewydd. Mae’r 
awgrym y byddai mesurau tebyg i’r rhai a gyflwynwyd yn Tyne & Wear a 

Bordeaux yn lleihau traffig 20 – 30% yn amherthnasol i’r achos dros y 

draffordd yng Nghasnewydd. Pe byddai gostyngiadau o’r fath yn cael eu 

cyflawni, byddent ar lwybrau rheiddiol i ardal drefol, sef canolbwynt y 
cynllun Metro newydd, ond ni ellid cyflawni’r gostyngiadau hyn ar 

draffordd strategol sy’n gwasanaethu teithiau pell aml-darddiad ac aml- 

gyrchfan ar draws ardal eang. 
 

6.895 Archwiliwyd y Llwybr Glas yn ofalus cyn dechrau’r Ymchwiliad ac yn ystod 
yr Ymchwiliad, a dangosodd hynny fod y cyhoedd wedi cael gwybod ar 

gam bod cost y dewis amgen yn is o lawer nag y byddai mewn 

gwirionedd. 
 

6.896 Mae effaith amgylcheddol y cynllun wedi cael ei hamlinellu’n llawn yn y 

DA a’i Atodiadau. 
 

6.897 Mae Adroddiad Eddington yn cefnogi’r achos dros fuddsoddi mewn 
trafnidiaeth yn gyffredinol, ac mae’n honni y byddai  gostyngiad  5% 

mewn amser teithio ar gyfer yr holl deithiau busnes ar ffyrdd yn 

cynhyrchu oddeutu £2.5 biliwn o arbedion cost. Mae’r adroddiad yn 
argymell y dylai’r llywodraeth flaenoriaethu camau gweithredu ar y 

rhannau hynny o’r rhwydwaith ffyrdd sy’n hollbwysig i gefnogi twf 

economaidd a lle mae arwyddion clir nad  yw’r  rhwydweithiau’n 
perfformio. Mae’r M4 yng Nghasnewydd yn rhan hollbwysig o’r fath o’r 

rhwydwaith a  byddai’r cynllun yn cyd-fynd yn llwyr ag argymhellion 

Adroddiad Eddington yn hynny o beth. 
 

6.898 Mae’r CBI a Siambr Fasnach De Cymru wedi rhoi tystiolaeth i’r 

Ymchwiliad hwn, sy’n awgrymu y byddai’r cynllun arfaethedig yn bodloni 

anghenion busnesau Cymru. Mae 59 o gwmnïau neu sefydliadau ar draws 
ystod eang o fusnesau yn ne Cymru wedi cefnogi adeiladu’r cynllun. 

Mae’r gefnogaeth gref hon i’r cynllun wedi amlinellu’n glir pam mae’n 

hanfodol chwalu rhwystr rhag masnachu yng Nghymru o ganlyniad i’r 

tagfeydd mawr a’r amser teithio ansicr o’r herwydd ar yr M4. 
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Cymdeithas Adareg Gwent (O297) 
 

6.899 Ffurfiwyd y Gymdeithas fel Clwb Adar Pont-y-pŵl ym 1961 a datblygodd i 

fod yn Gymdeithas Adareg Gwent ym 1974. Mae’r Gymdeithas yn llwyr 

gefnogi cyflwyniadau Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent ac aelodau 

eraill cynghrair CALM, ac mae’n gwrthwynebu’r cynllun oherwydd: 
 

• byddai’n groes i Ddeddf 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016. Mae’r Deddfau hyn yn ceisio hybu ecosystemau sy’n 

gweithredu’n iach a chynnal a gwella bioamrywiaeth. Mae’n 
ymddangos y byddai adeiladu traffordd ar draws cynefinoedd sy’n 

brin yng nghyd-destun Cymru yn mynd yn erbyn yr egwyddorion 
sydd wedi’u hymgorffori yn y ddwy Ddeddf. Ni fydd yr amgylchedd 

naturiol yn cael ei gynnal na’i wella gan y datblygiad arfaethedig. Os 
yw traffordd newydd yn angenrheidiol, yna ffefrir y Llwybr Glas yn 

gryf; 
 

• byddai’n difrodi SoDdGAau a SINCau trwy eu gwneud nhw’n agored 
i lygredd dŵr ffo ffyrdd; 

 

• byddai’n arwain at golli ffosydd draenio gwlyptir, cynefin glaswelltir 

llaith a choetir collddail, gan gynnwys rhan o warchodfa Cors 
Magwyr ar Gomin Barecroft, a fyddai’n effeithio ar adar a mathau 

eraill o fywyd gwyllt a’r deddfau ar aflonyddu ar adar, gan gynnwys 

garanod sy’n nythu, yn ystod ac ar ôl y cyfnod adeiladu; 
 

• byddai’n gwaethygu traffig ffyrdd ac yn cyfrannu’n negyddol at y 

newid yn yr hinsawdd. Derbynnir y byddai mesurau lliniaru’n creu 

cynefinoedd bywyd gwyllt newydd neu’n gwella rhai eraill o bosibl, 
ond mae’n anochel y byddai colled glir o dir i darmac a choncrit. 

Mae’r mesurau lliniaru arfaethedig yn ymddangos yn gyfyngedig 

iawn o ystyried yr ardal yr effeithir arni. Mae LlC yn derbyn y byddai 

sŵn ac aflonyddu gweledol yn cael effaith fesuradwy ar adar sy’n 
bridio ar draws ardal eang. Bydd yr ardal aflonyddu hon yn eang, ac 

nid yw wedi derbyn sylw trwy gynnig tir lliniaru o faint addas i 

ffwrdd oddi wrth y ffordd 
 

6.900 Gallai’r gwaith yn Nociau Casnewydd effeithio ar safleoedd bridio 

Gwylanod Cefnddu Lleiaf a Gwylanod y Penwaig. Mae’r ddwy rywogaeth 

wedi’u hamlygu’n flaenoriaeth gadwraeth. Byddai’n rhaid  darparu 
mesurau lliniaru digonol ac osgoi aflonyddu yn rhan o’r gwaith yn y 

dociau. 
 

Ymateb LlC 
 

6.901 Ni fyddai’r cynllun yn cael effaith sylweddol ar warchodfeydd yr RSPB nac 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, er y byddai ardal fach o dir y mae 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent yn berchen arni yn cael ei chaffael. 

Byddai golygfeydd o’r rhan newydd o draffordd o Warchodfa Natur Cors 
Magwyr yn cael eu sgrinio gan y coetir a’r llystyfiant presennol o fewn ac 

o amgylch y warchodfa natur ac eiddo preswyl o fewn Magwyr. Mae’r tir 

sydd i’w gaffael yn cynrychioli rhyw 3% yn unig o’r caeau a brynwyd gan 
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Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent yn 2012. 
 

6.902 Mae’r ystyriaeth a roddwyd i’r cynllun yn erbyn gofynion Deddf 2015 a 
Deddfau’r Amgylchedd wedi cael ei hamlinellu mewn mannau eraill. Mae’r 

system ddraenio sydd i’w chynnwys yn y cynllun arfaethedig a manylion 

mesurau i atal llygredd dŵr ffo wedi cael eu hamlinellu hefyd mewn 
mannau eraill ac yn y wybodaeth amgylcheddol. Mae gwerth cynefinoedd 

a rhywogaethau wedi cael ei ystyried yn llawn yn y datganiad a’r 

wybodaeth amgylcheddol. Defnyddiodd yr asesiad o’r effaith ecolegol 
ddulliau safonol o ragfynegi effeithiau ar gynefinoedd a rhywogaethau ac 

mae’n ystyried y gwerth cadwraeth gan ddefnyddio meini prawf safonol 

sydd wedi’u hen sefydlu. Mae’r DA yn cydnabod ac yn meintioli faint o 

gynefin a fyddai’n cael ei golli o ganlyniad i’r cynnig. I fynd i’r afael â 
cholli cynefin SoDdGA, mae strategaethau lliniaru wedi cael eu datblygu 

mewn cysylltiad agos â CNC, sy’n canolbwyntio ar ddarparu cynefin yn lle 

cors pori, ffosydd draenio a ffosydd a gollir o ganlyniad i’r cynnig. Maen 
nhw hefyd yn cynnwys mesurau i liniaru’r effeithiau ar sawl rhywogaeth, 

gan gynnwys yr adar a amlygwyd gan y gymdeithas. Byddai’r mesurau 

lliniaru arfaethedig yn mynd i’r afael â cholli cynefin o ganlyniad i’r 

cynllun. Mae effeithiau aflonyddu (gweledol a sŵn) ar adar sy’n bridio ac 
yn gaeafu wedi cael eu hystyried yn rhan o’r DA. 

 

6.903 Roedd yr arolwg y cyfeiriwyd ato gan Gymdeithas Adaregol Gwent yn 
ymwneud ag ardal ehangach nag y mae’r Cynllun yn effeithio  arni. 

Cyfeirir at Wylanod Cefnddu Lleiaf a Gwylanod y Penwaig yng nghyfeiriad 

safle Ramsar Aber Afon Hafren. Mae atodiad SIAA ac ESS5 yn cyfeirio at 

arsylwi cymysgedd o adar aeddfed ac adar ifanc o’r ddwy rywogaeth yn 
ystod ymweliad safle ym mis Gorffennaf 2017; oll mewn cysylltiad ag 

adeiladau presennol. Ni fyddai’r adeiladau presennol ar y safle’n cael eu 

dymchwel ac ni ddisgwylir i’r datblygiad arfaethedig gael unrhyw 
effeithiau niweidiol ar y naill rywogaeth na’r llall. Byddai’r gwaith lliniaru 

yn y porthladd yn ddarostyngedig i ganiatadau ac asesiadau o’r effaith 

amgylcheddol pellach, lle y byddai materion fel aflonyddu posibl a 
mesurau lliniaru’n cael eu hystyried. 

 

Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar - RSPB (O245) 
 

6.904 Mae llythyr gwrthwynebu gwreiddiol yr RSPB ac unrhyw bwyntiau na 

chyfeiriwyd atynt yn y cyflwyniadau ysgrifenedig yn sefyll o hyd. Mae 
llawer o’r pwyntiau’n debyg i’r rhai a wnaed gan wrthwynebwyr eraill (fel 

GWT), ac ni chânt eu hailadrodd yma. Mae’r RSPB yn gwrthwynebu’r 

Cynllun ac wedi gwrthwynebu’n gyson datblygiad niweidiol ar 

Wastadeddau Gwent, gan gynnwys yr holl gynigion i leoli’r M4 trwy’r 
Gwastadeddau. Mae’r RSPB wedi rheoli canolfan addysg ac ymwelwyr 

Gwlyptiroedd Casnewydd ers 2008. Crëwyd Gwlyptiroedd Casnewydd yn 

rhan o’r mesurau digolledu am golli SoDdGA o ganlyniad i Forglawdd Bae 
Caerdydd. Mae’r RSPB yn cytuno â phryderon cyffredinol neu brif 

bryderon y gwrthwynebwyr amgylcheddol eraill (e.e. GWT) ynglŷn ag 

effaith y Cynllun ar SoDdGAau Gwastadeddau Gwent fel yr adroddwyd 
mewn mannau eraill. Nid yw’r DA (trwy CNC) yn disgrifio cyflwr anffafriol 

presennol y SoDdGAau. Mae’n hanfodol bod y wybodaeth hon yn cael ei 
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darparu gan CNC fel bod y sefyllfa cyn y cynllun yn hysbys a’r mesurau 

rheoli arfaethedig i unioni eu cyflwr anffafriol yn cael eu hasesu. Byddai 

hyn yn darparu modd o wahaniaethu mesurau unioni o’r fath oddi wrth y 
mesurau “lliniaru”. 

 

6.905 Mae’r dystiolaeth yn amlinellu darpariaethau perthnasol: Deddf Bywyd 
Gwyllt a Chefn Gwlad 1981; Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a 

Rhywogaethau 2010; Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2016; Deddf 
yr Amgylchedd (Cymru) 2015; Polisi Cynllunio Cymru 9; Nodiadau 
Cyngor Technegol 5 – Cadwraeth Natur a Chynllunio a 18 – Trafnidiaeth. 
Mae deddfwriaeth a pholisïau LlC ei hun yn nacáu symud ymlaen â’r 

Cynllun, a luniwyd 25 mlynedd yn ôl. Mae angen ymagwedd newydd, yn 
unol â fframwaith deddfwriaethol cyfredol y Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd, i ddatrys y problemau 
tagfeydd o amgylch Casnewydd. Nid yw’r mesurau lliniaru arfaethedig yn 

dileu’r rhwystrau i’r Cynllun a osodir gan y ddeddfwriaeth a’r polisïau 

uchod, ac ni allant wneud hynny.  17
 

 

6.906 Mae rhai o’r pryderon ynglŷn ag arolygon adar a gynhaliwyd ar ran LlC 
wedi derbyn sylw erbyn hyn. Fodd bynnag, mae llawer o lwybr yr M4 heb 

gael ei arolygu’n ddigon manwl i allu dod i gasgliadau pendant ynglŷn ag 

effeithiau adaregol tebygol y Cynllun neu i lunio mesurau lliniaru a 
digolledu priodol. 

 

6.907 Yn 2016, bridiodd pâr o Garanod Cyffredin yn llwyddiannus ar safle 

gwaith dur Llanwern. Dyma oedd yr enghraifft gyntaf o  fridio 
llwyddiannus gan garanod yng Nghymru ers y 1600au. Mae’r cynllun yn 

debygol o ddadleoli’r garanod sy’n bridio o safle’r gwaith dur yn barhaol. 

Mae gan Garanod Cyffredin statws Atodiad Un o dan gyfarwyddeb yr UE 
(2009/147/EC) ar warchod adar gwyllt. Mae dyletswyddau aelod- 

wladwriaethau’n cynnwys cymryd camau priodol i osgoi dirywio 

cynefinoedd neu unrhyw aflonyddu sy’n effeithio ar yr adar. Yn y sefyllfa 

hon, gwarchod cynefinoedd y garanod sy’n bridio yw’r ffordd orau o 
gyflawni’r amcan hwn h.y. ni ddylai’r cynllun gael ei ganiatáu. 

 

6.908 Llwyddodd y garanod i fagu cyw, sy’n dangos bod y safle’n cynnwys yr 
holl elfennau cynefin hanfodol ar gyfer lleoliad bridio ffafriol. Mae yno 

safle nythu diogel, ardaloedd eang i chwilota am fwyd gerllaw’r safle 

nythu, ardal ehangach gynhyrchiol i chwilota am fwyd, pwll  clwydo 

diogel, ac ychydig o aflonyddu gan bobl. Mae’r ardaloedd bridio a 
chwilota am fwyd wedi’u lleoli’n agos i linell y cynllun, ac mae’n debygol 

iawn y byddai’r garanod yn gadael safle’r gwaith dur. Mae’r RSPB wedi 

ystyried addasrwydd y 3 safle lliniaru SoDdGA, ond mae wedi dod i’r 
casgliad bod y cyfyngiadau’n golygu na fyddai’r un o’r safleoedd hyn yn 

addas i wneud iawn am golli safle bridio’r gwaith dur. Argymhellir yn gryf 

bod adolygiad mwy systematig yn cael ei gynnal o safleoedd amgen ar 
draws Gwastadeddau Gwent ac ardaloedd cyfagos. 

 
 

 

17   Mae’r  pwyntiau  eraill  a  wnaed  am  ddyletswyddau  statudol  a  phrofion 

cyfreithiol yn ailadrodd tystiolaeth GWT ac ni chânt eu hailadrodd yma. 
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Yr effaith ar Gacwn a Chardwenyn Meinlais 
 

6.909 Mae Gwastadeddau Gwent yn gartref i amrywiaeth dda o rywogaethau 

cacwn; mae’r ffaith bod yno bedair rhywogaeth gacwn tra phwysig o ran 

cadwraeth yn golygu mai’r ardal hon yw un o’r ardaloedd pwysicaf yn y 

DU o ran cacwn. Darperir gwybodaeth am ddirywiad cardwenyn meinlais 
a chardwenyn llwydfrown. Mae’r ardal hon yn gadarnle pwysig i’r cacwn 

hyn ac, yn wir, yr ardal gydradd bwysicaf ym Mhrydain ar gyfer 

cardwenyn meinlais. 

 

6.910 Nid oedd y gwaith arolygu mewn perthynas â chacwn wedi cael ei wneud 
dros gyfnod digon hir ac ni chynhaliwyd ailarolygon o ardaloedd. Mae hyn 

yn bwysig iawn oherwydd bod cacwn yn tueddu i chwilota am fwyd mewn 

gwahanol ardaloedd ar wahanol adegau o’r flwyddyn, yn dibynnu ar ba 
blanhigion sydd ar gael. Roedd yr arolwg yn gyfyngedig iawn yn 

ddaearyddol hefyd ac nid oedd yn cynnwys yr ardaloedd y bwriedir eu 

defnyddio i storio deunyddiau, er enghraifft. Mae’n ymddangos nad yw’r 

adroddiadau arolygu a chwmpasu yn ymwybodol o arolygon ynglŷn â 
chardwenyn meinlais a gynhaliwyd gan Gyngor Gefn Gwlad Cymru. Felly, 

mae’n amhosibl bod yn hyderus ynglŷn â’r casgliadau y  daethpwyd 

iddynt. Mae’r posibilrwydd o niweidio’r boblogaeth cardwenyn meinlais yn 
yr ardal hon, sy’n bwysig yn genedlaethol ar gyfer rhywogaeth sy’n brin 

yn genedlaethol, wedi cael ei fychanu’n sylweddol. 

 
6.911 Bydd cynefin yn cael ei golli’n uniongyrchol o ganlyniad i ôl troed y 

cynllun, a fyddai’n golled sylweddol i’r rhywogaeth. Mae’r draffordd 

newydd a’r ffyrdd cysylltiedig yn debygol o fod yn rhwystrau sylweddol i 

gardwenyn meinlais a rhywogaethau eraill o gacwn. Mae cacwn yn trin 
cysylltiadau trafnidiaeth fel rhwystrau ar y dirwedd, ac anaml y byddant 

yn eu croesi. Mae hyn, ynghyd â cholli cynefin, yn golygu ei bod yn 

debygol iawn y byddai’r datblygiad yn creu rhwystr anhreiddadwy bron i 
gacwn, yn groes i ddatganiad gor-optimistaidd LlC ynglŷn â’r ffordd, sef 

“ni fyddai’n debygol o atal unigolion rhag cyfnewid rhwng safleoedd”. Yr 

unigolion a fyddai’n fwyaf tebygol o groesi’r draffordd yn llwyddiannus 
fyddai’r gwenyn gweithgar anffrwythlon ac nid y Frenhines a gwenyn 

gwrywaidd sy’n gyfrifol am fridio (ac amrywiad genetig). Mae’r gwahanu 

yma’n debygol o rannu’r boblogaeth cardwenyn meinlais bresennol ar y 

Gwastadeddau yn ddau o leiaf - i’r gogledd a’r de o’r llwybr, neu hyd yn 
oed yn dri - un i’r gogledd o’r llwybr, ac un o bobtu i Afon Wysg i’r de o’r 

llwybr newydd. Mae hyn yn golygu bod y boblogaeth i’r gogledd o’r ffordd 

yn annhebygol o oroesi o ganlyniad i ddarnio a cholli cynefin. 

 

6.912 Byddai angen cymhareb fwy o gynefin cyfnewid ar gyfer safle o’r 
ansawdd hwn i geisio disodli’r cynefin a ddinistriwyd ac unioni’r niwed a 

achoswyd gan effaith wahanu’r ffordd. Mae’r tair ardal liniaru o faint 

rhesymol, ond nid yw’n eglur faint o bob un a fyddai’n cael ei ddefnyddio 
ar gyfer cacwn. Mae’r tri safle i gyd i’r de o’r llwybr. Y 10% o’r boblogaeth 

i’r gogledd o’r llwybr arfaethedig yw’r rhai sy’n fwyaf tebygol o drengi. 

Nid yw’r cynigion yn mynd i’r afael â hyn. Mae plannu blodau ar 

argloddiau ac ymylon traffyrdd i ddenu cacwn yn cynyddu’r perygl o 
wrthdrawiadau â thraffig, sy’n arbennig o bwysig i Freninesau. Mae BCT 
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yn argymell peidio â defnyddio ymylon fel ardaloedd lliniaru i ddenu 

cacwn am y rheswm hwn. 
 

Cynigion lliniaru 
 

6.913 Yna, mae’r dystiolaeth yn amlinellu’r hyn sy’n ofynnol o ran lliniaru a 

digolledu ar gyfer effeithiau’r cynllun. O ran Garanod Cyffredin, byddai 

angen i gynefin cyfnewid fod yn ddigonol o ran maint ac ansawdd i annog 
y garanod i sefydlu tiriogaeth fridio. Darperir gwybodaeth am yr elfennau 

y byddai angen eu darparu mewn safle digolledu. Mae’n hanfodol bod 

cynefinoedd cyfnewid digonol ar gael ar gyfer garanod cyn i unrhyw 
effeithiau ddigwydd yn safle’r gwaith dur. Mae hyn yn annhebygol o 

ystyried y raddfa amser dynn ar gyfer adeiladu a gynigir ar hyn o bryd 

gan LlC. 
 

6.914 O ran Teloriaid Cetti, cofnodwyd 49 gwryw yn canu yn arolwg 2016. 

Amcangyfrifir bod hyn yn gyfystyr â 22% o boblogaeth gyfan Cymru, sy’n 
dangos mai hwn yw’r safle pwysicaf ar gyfer yr adar hyn yng Nghymru, 

yn ôl pob tebyg. O ystyried y byddai CNC yn hoffi mwy o ffosydd draenio 

agored, nid yw hyn yn arbennig o addas i’r teloriaid. Hyd nes y cytunir ar 
y llystyfiant ar hyd y ffosydd draenio cyfnewid, ni ellir bod yn hyderus y 

byddent yn darparu cynefin addas. Mae Teloriaid Cetti’n debygol o 

ddefnyddio’r cynefin a ddarparwyd ar gyfer garanod, a byddai darparu 

llwyni helyg bach wrth ymyl ffosydd yn cynnig cynefin addas heb achosi 
unrhyw broblemau i’r garanod. 

 

6.915 Byddai angen gwneud iawn am yr effeithiau ar Gornchwiglod ac adar sy’n 

gaeafu, er ei bod yn amhosibl dweud faint ar hyn o bryd. 

 

6.916 Erys y pryderon ynglŷn â’r effaith ar ddyfodol hirdymor Cardwenyn 
Meinlais ar Wastadeddau Gwent. Ni roddwyd ystyriaeth ar wahân iddynt. 

Mae cynllun lliniaru ac amddiffyn drafft wedi cael ei gyflwyno gan y 
gwrthwynebwr (Rhagfyr 2017) fel sail i raglen waith gytunedig hirdymor 
er mwyn sicrhau bod y gacynen brinnaf ym Mhrydain yn aros ar 
Wastadeddau Gwent. Mae LlC wedi ymrwymo i gynhyrchu Cynllun 

Lliniaru ac Amddiffyn Cacwn 18 mewn cysylltiad â’r RSPB a’r 

Ymddiriedolaeth Gwarchod Cacwn, yn seiliedig ar y drafft a gyflwynwyd. 
Mae angen i’r cynllun lliniaru cacwn fynd i’r afael â’r canlynol: arolygon 
sylfaenol cyn adeiladu, cynigion plannu a chymysgedd hadau, defnyddio 
ardal liniaru Fferm Tatton, amddiffyn y boblogaeth i’r gogledd o’r Cynllun 

a monitro yn ystod ac ar ôl y broses adeiladu. 
 

6.917 Mae ID 250 yn amlinellu safbwynt terfynol yr RSPB o ran y mesurau 

lliniaru a’r ymrwymiadau amgylcheddol arfaethedig19. Mae’r ddogfen yn 

 
 

 

18 Ymrwymiad 213 yn y Gofrestr Ymrwymiadau Amgylcheddol 
 

19 Sylwer: Mae’r RSPB wedi ymgysylltu â LlC ynglŷn â manylion y mesurau 
lliniaru arfaethedig ar sail ddiymrwymiad i’w gwrthwynebiad i’r Cynllun mewn 
egwyddor. 
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rhoi’r cynnydd diweddaraf ar drafodaethau rhwng yr RSPB a LlC, gan 

gynnwys lle yr aethpwyd i’r afael â phryderon yr RSPB. Lle nad yw 

mesurau lliniaru wedi cael eu cytuno eto a’i bod yn ymarferol gwneud 
hynny, bydd yr RSPB yn parhau i weithio tuag at fesurau lliniaru priodol. 

Mae’r pryderon a godwyd gan yr RSPB ynglŷn â’r Gofrestr Ymrwymiadau 

Amgylcheddol wedi derbyn sylw i raddau helaeth. 
 

6.918 Mae LlC wedi rhoi’r gorau i gynlluniau i greu safle nythu amgen ar gyfer 
Garanod yn ardal liniaru SoDdGA Rhos Cil-y-coed. Y ddau safle posibl a 
awgrymir bellach yw un ar dir a berchenogir gan Tata yn agos i’r safle 
nythu presennol ac un ar dir yng Ngwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd 

CNC. Ystyrir ei bod yn hanfodol i’r safleoedd nythu amgen gael  eu 

darparu cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau. O ran safle Tata20, mae 
pryderon sylweddol ynglŷn ag aflonyddu yn sgil gweithrediad y draffordd 
ac argaeledd parhaus y cynefin a ffefrir ar gyfer chwilota am fwyd ar dir 

amaeth cyfagos. Nid oes gan LlC rym i orfodi tirfeddianwyr i lunio 
cytundebau rheoli gyda CNC. Felly, ychydig o bwys y gellir ei roi i 
ddatganiadau LlC ynglŷn â’r defnydd o gytundebau cyfreithiol o’r fath. Y 
mater arall yw aflonyddu o ganlyniad i’r draffordd arfaethedig. Gallai’r 

safle nythu arfaethedig fod ymhellach oddi wrth y Cynllun nag y mae’r 
safle presennol oddi wrth ffordd ddeuol yr A4810, ond gallai uchder, 
golau amgylchynol, sŵn ac amlygrwydd y draffordd fod yn wahanol. 

 

6.919 Yn yr holl amgylchiadau hyn, mae’r RSPB yn cefnogi’n gryf yr ymdrechion 
i ddarparu safle nythu posibl arall ym mherchenogaeth CNC ger 

Gwlyptiroedd Casnewydd. Ymwelwyd â’r safle hwn ac ystyrir ei fod yn 

safle nythu a chwilota addas ar gyfer y Garanod: gyda rhywfaint o blannu 

ychwanegol, ac ati. Byddai LlC yn ymrwymo i ddarparu hyn. 
 

6.920 Mae cais am Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol yn ymwneud â 

Fferm Solar wedi cael ei gyflwyno gan sawl tirfeddiannwr ger llinell y 
Cynllun. Felly, dylid ystyried effeithiau hwn mewn cyfuniad â’r Cynllun. 

 

6.921 Mae graddau’r materion a amlygwyd uchod yn peri i’r RSPB ddod i’r 
casgliad y dylai’r cynllun gael ei wrthod. 

 

Ymateb LlC 
 

6.922 O ran yr asesiadau o gyflwr SoDdGAau Gwastadeddau Gwent, dywedodd 

CNC fod yr asesiadau’n parhau i gael eu cwblhau’n derfynol ar sail 

gwybodaeth arolygon a gasglwyd yn ystod yr ychydig flynyddoedd 

diwethaf. Mae dadansoddiad drafft rhagarweiniol yn awgrymu bod y rhan 
fwyaf o nodweddion yn debygol o gael eu hystyried yn anffafriol. Mae 

arolygon ecolegol helaeth wedi cael eu cynnal ar gyfer y cynllun ers 2014 

ac mae rhai’n parhau. Mae’r rhain wedi sefydlu’r amodau sylfaenol ar 

gyfer  y  Cynllun  heb  ystyried  unrhyw  asesiad  o  gyflwr  y  SoDdGAau 
 

 

 

20 Mae’r RSPB yn darparu sylwadau manwl ar addasrwydd safle Tata ac 
ymatebion manwl LlC yn ID 250. Mae LlC yn ymrwymo i adeiladu 2 bwll nythu ar 
y safle. 
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ehangach. 
 

Effaith y cynllun ar gacwn prin 
 

6.923 Cynhaliwyd arolwg o gacwn (yn enwedig, ond nid yn unig, ar gyfer 
cardwenyn meinlais a chardwenyn llwydfrown) yn 2015 yn dilyn 

trafodaethau â CNC. Adroddir ar ganlyniadau’r arolwg yn y DA. Ni 

chofnodwyd rhai o’r cacwn sy’n achos pryder i’r RSPB h.y. cardwenyn 
coesgoch a chardwenyn y mwsogl. Archwiliwyd canlyniadau arolygon 

blaenorol a thystiolaeth yr RSPB, ac ychydig iawn o’r gwenyn hyn a 

gofnodwyd yng nghyffiniau’r cynllun. Felly, ni roddwyd unrhyw sylw 

penodol i’r rhywogaethau yn y DA. Fodd bynnag, i’r graddau y gallent fod 
yn bresennol, byddent yn elwa o’r mesurau lliniaru a fyddai’n cael eu 

darparu yn yr ardaloedd lliniaru SoDdGA, a hefyd o ddarparu ardaloedd 

helaeth o laswelltir rhywogaeth gyfoethog. 
 

6.924 Mae’r RSPB yn pryderu ynglŷn ag effaith y cynnig ar fetaboblogaeth 

cardwenyn meinlais yn yr ardal, yn bennaf o ganlyniad i  effeithiau 

cymryd tir a darnio. Mae’r DA yn dod i’r casgliad y byddai’r effeithiau ar 
gardwenyn meinlais, o ystyried y mesurau lliniaru a gynigir ac adfer y 

safleoedd adeiladu mewn modd ystyriol, yn gymedrol o niweidiol ac yn 

sylweddol gymedrol neu’n fawr yn y tymor canolig. Yn y tymor hir, wrth i 
gynefin newydd a chynefin cyfnewid gael eu datblygu, byddai graddau’r 

effeithiau ychydig yn niweidiol a byddai arwyddocâd effeithiau’n fach 

neu’n gymedrol. O ran AEA, gan ddefnyddio ymagwedd ragofalus, 
byddai’r effeithiau’n arwyddocaol yn y tymor canolig a’r tymor hir. Mae’r 

RSPB yn dod i’r casgliad y dylai rhyw 10% o’r boblogaeth cardwenyn 

meinlais ym mhen dwyreiniol y cynllun gael ei hystyried yn y cyd-destun 

bod llawer o’r boblogaeth hon eisoes i’r gogledd o’r A4810. Mae gweddill 
y boblogaeth yn Fferm Tatton, sy’n ffurfio un o’r ardaloedd lliniaru. Fodd 

bynnag, cydnabyddir y byddai cynefin yn cael ei golli trwy wahanu’r 

gwastadeddau oddi wrth dir diwydiannol blaenorol a ddefnyddir gan y 
gwenyn, ac felly deuir i’r casgliad y bydd effeithiau niweidiol arwyddocaol. 

 

6.925 Codwyd pryderon nad oedd arolygon wedi cael eu cynnal yn unol â 

chanllawiau priodol. Cydnabyddir cyfyngiadau arolygon infertebratau 
daearol 2015 yn y DA. Er gwaethaf y cyfyngiadau a amlinellwyd, mae’r 

cyfuniad o’r astudiaeth, arolygon cyffredinol ar draws y gwastadeddau a 

mannau eraill, ac arolygon penodol o gacwn ar y gwastadeddau, yr 
oeddent oll wedi cael eu cwmpasu gan CNC, yn ddigonol i sefydlu gwerth 

y safle a arolygwyd ar gyfer infertebratau at ddibenion yr AEA. Mae’r DA 

yn amlinellu adroddiadau arolygon o gardwenyn meinlais ar Wastadeddau 

Gwent a ddarparwyd gan CNC. Ategir y wybodaeth hon gan y gwaith 
arolygu uchod. Mae’r adroddiadau ychwanegol a ddarparwyd gan yr RSPB 

yn cynnwys cyd-destun ychwanegol defnyddiol, ond nid ydynt yn gwneud 

gwahaniaeth o bwys i’r asesiad na’r cynigion lliniaru. 
 

6.926 Mae’r DA yn cydnabod y bydd cynefin yn cael ei golli o ganlyniad i 
bresenoldeb y rhan newydd o draffordd, er y bydd ardaloedd helaeth o 

laswelltir rhywogaeth gyfoethog a gwell cynefin yn cael eu darparu yn yr 

ardaloedd lliniaru SoDdGA. Mae’r asesiad hwn yn ystyried yr effeithiau 
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niweidiol ar gysylltedd, a derbynnir y bydd y diffyg llystyfiant o fewn 

cwlfertau’n golygu ei bod yn llai tebygol y byddai cardwenyn meinlais yn 

croesi’r draffordd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu na fydd y rhain yn 
gallu croesi’r ffordd o gwbl. Ni dderbynnir y byddai’r poblogaethau i’r 

gogledd a’r de o’r ffordd yn gwbl ar wahân i’w gilydd. Byddai ail-greu 

cynefin ymyl ffos ar hyd ffosydd draenio newydd, hau cymysgedd o 
flodau gwyllt ar yr ymylon sy’n wynebu’r de, creu glaswelltiroedd 

rhywogaeth gyfoethog a gallu’r gwenyn i groesi’r ffordd (er hynny’n llai 

aml ac yn llai diogel) ac felly cynnal cyfnewidiad genetig, yn gwrthbwyso 
effeithiau niweidiol y ffordd yn sylweddol ac yn sicrhau bod y nodwedd 

hon o’r SoDdGA yn cael ei chynnal. 
 

6.927 Gwrthbrofir y pwynt ynglŷn â cholli cynefin yn nociau Casnewydd, 

Pencarn Fawr a Tata Steel fel a ganlyn. Ni fydd y rhan uchel o draffordd 
a’r bont newydd ar draws dociau Casnewydd ac Afon Wysg yn cynyddu 

unrhyw effaith rwystr i goridor Afon Wysg yn sylweddol. Bydd gwenyn yn 

gallu hedfan o dan y ffordd a bydd y traphontydd dynesu a’r ardaloedd tir 
agored yn aros o fewn y dociau. Bydd tir ychwanegol yn cael ei gymryd 

yn ystod y cyfnod adeiladu, a fyddai’n cael effeithiau niweidiol sylweddol 

ar gardwenyn meinlais. Er hynny, bydd ardaloedd digon mawr o gynefin 
addas yn cael eu cadw yn y lleoliadau hyn yn ystod ac ar ôl y broses 

adeiladu i gynnal poblogaethau gwenyn. Mae’r cyflwyniad yn datgan y 

croesewir adfer y safleoedd adeiladu, a cheisir cyngor gan yr 

Ymddiriedolaeth Gwarchod Gwenyn ynglŷn â’r cymysgeddau hadau i’w 
defnyddio wrth adfer. 

 

6.928 Mae’r rhesymau am y gymhareb cynefin cyfnewid ar gyfer ffosydd 

draenio a ffosydd wedi cael eu hamlinellu’n flaenorol. O ran yr ardaloedd 

lliniaru SoDdGA, cytunwyd ar y cymarebau ar gyfer adfer tir âr a gwella 
glaswelltir gyda CNC, a byddent yn arwain at gynnydd sylweddol iawn yn 

y cynefin blodau gyfoethog ar gyfer cacwn. Mae ardal liniaru arfaethedig 

Fferm Tatton i’r gogledd o’r cynllun ac felly bydd yn lliniaru unrhyw 

effeithiau ar y poblogaethau gwenyn i’r gogledd o’r draffordd arfaethedig. 
Bydd hyn yn gwrthbwyso rhai o’r materion gwahanu. Mae’r RSPB wedi 

cydnabod gwerth posibl ardal liniaru SoDdGA Rhos Cil-y-coed. Byddai 

creu ffosydd draenio gyda chynefin glannau rhywogaeth gyfoethog yn 
cynyddu gwerth pen dwyreiniol y cynllun yn sylweddol i gardwenyn 

meinlais. Byddai glannau’r ffosydd draenio a’r ffosydd yn cael eu rheoli yn 

rhan o SoDdGAau Gwastadeddau Gwent. 
 

6.929 Gall yr hyrwyddwr arfer rheolaeth uniongyrchol dros gynefinoedd sy’n 

gysylltiedig â’r rhan newydd o draffordd a’r ardaloedd lliniaru SoDdGA yn 
unig. Mae’r mesurau lliniaru a fyddai’n cael eu cymryd wedi cael eu 

hesbonio uchod. Mae hefyd yn debygol y byddai cynefin ymyl coetir ar 

hyd yr ardaloedd plannu coetir newydd arfaethedig ar draws y cynllun yn 
darparu cyfleoedd i gacwn chwilota am fwyd. Mae rhai o’r cynigion i agor 

ardaloedd coetir prysgog ar bob pen o’r cynllun ac ar dir Tata Steel, i 

wella’r cynefin hwn ar gyfer pathewod, hefyd yn debygol o gael rhywfaint 
o effaith fuddiol ar gacwn. Byddai’r mesurau manwl yr awgrymodd BCT 

eu bod yn angenrheidiol yn cael eu rheoli o dan y cynllun ôl-ofal 

amgylcheddol,  tirwedd  ac  ecoleg  yn  rhan  o’r  gofresr  ymrwymiadau 
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amgylcheddol. 
 

Yr effaith ar adar 
 

6.930 Cydnabyddir y byddai’r cynnig yn dinistrio cynefin a ddefnyddir gan 
Garanod Cyffredin, sy’n rhywogaeth Atodiad 1, a fridiodd ar y 

gwastadeddau yn 2016 am y tro cyntaf yng Nghymru ers 400 mlynedd. 

Mae’r un pâr o garanod wedi dychwelyd i’r un safle nythu yn 2017. Asesir 
effaith y cynnig ar Garanod Cyffredin yn DA atodol Rhagfyr 2016 fel 

effaith niweidiol gymedrol neu fawr, ac felly’n arwyddocaol o ran AEA. 

Byddai’r llwybr arfaethedig yn rhannu ardaloedd nythu a bwydo’r 

garanod, ac felly byddai’n amhosibl i’r adar ddychwelyd i’r safle a 
ddefnyddiwyd yn flaenorol. Oherwydd hynny, ystyriwyd creu cynefin 

nythu a chwilota am fwyd amgen yn y strategaeth lliniaru SoDdGA. Yn 

benodol, cynigiwyd creu pwll nythu amgen a chynefin cysylltiedig yn Rhos 
Cil-y-coed. Yn dilyn trafodaeth â’r RSPB, derbyniwyd na fyddai’r safle 

hwn yn addas. Ni ystyrir ei bod yn debygol y byddai ardal gwarchodaeth 

arbennig yn cael ei dynodi ar gyfer un safle nythu Garanod Cyffredin, ni 

waeth pa mor brin ydyw yng Nghymru. Nid yw LlC na CNC yn ymwybodol 
o unrhyw gynigion ar gyfer dynodiad o’r fath. 

 

6.931 Mae’n anghyfreithlon aflonyddu ar Garanod sy’n nythu neu eu cywion a 
byddai’r cynllun yn cydymffurfio â hyn yn llawn, er gwaethaf pellteroedd 

clustogi a allai gael eu cytuno. Clercod ecolegol y gwaith fyddai’n gyfrifol 

am hyn. Mae ymrwymiad amgylcheddol rhif 215 yn cyfrwymo LlC i 
gychwyn gwaith lliniaru penodol cyn gynted ag y bo’n ymarferol. Bydd y 

pwll lliniaru ar gyfer Garanod yn cael ei greu cyn gynted â phosibl yn 

ystod y rhaglen adeiladu. Er y byddai mesurau lliniaru’r Cynllun yn 

gyfyngedig i’r gofyniad i ddarparu lleoliad nythu amgen gyda mynediad i 
gynefin addas i chwilota am fwyd, mae LlC wedi gweithio gyda’r RSPB, 

CNC a Tata Steel i leoli safleoedd nythu amgen a allai gael eu darparu. 

Mae dau safle wedi cael eu hamlygu trwy’r broses hirfaith hon: un ger y 
safle nythu presennol (a berchenogir gan Tata) ac un yng Ngwarchodfa 

Gwlyptiroedd Casnewydd (a berchenogir gan CNC). 
 

6.932 Mae safle Tata wedi cael ei gynnwys yn y CPO ar gyfer y Cynllun (trwy 
gytundeb â’r tirfeddiannwr a’r rhai hynny sydd â buddiant yn y tir) [ID 

243]. Byddai’r safle’n cynnwys digon o ardal chwilota am fwyd ar gyfer 

cywion bach hefyd. Mae chwilota am fwyd ymhellach i ffwrdd yn fater 
ehangach gan nad yw’r tir ym mherchenogaeth y cyhoedd – mae hyn yn 

berthnasol i’r safle nythu presennol sut bynnag. Roedd LlC ond yn tynnu 

sylw at y ffaith bod gan CNC rym i lunio cytundebau â thirfeddianwyr 

bodlon. Mae’n bwysig nodi bod y safle nythu presennol ar dir gweithredol 
lle mae llwybrau cynnal a chadw a cherbydau’n mynd heibio yn union 

gerllaw’r pwll nythu. Mae’r safle oddeutu 120m i’r gogledd o’r A4810, ac 

mae’n amlwg nad oedd hyn wedi atal y garanod rhag nythu. Mae rhai o’r 
gweithgareddau hyn yn y safle nythu presennol yn cael eu sgrinio gan 

berthi neu lystyfiant arall, felly byddai sgrinio tebyg yn cael ei ddarparu 

yn y safleoedd arfaethedig. Mae’n bwysig nodi nad yw pob rhan o’r 
A4810 yn cael ei sgrinio, a gellir gweld lorïau ac adeiladau diwydiannol o’r 

lagŵn nythu. Byddai’r draffordd oddeutu 1.5 – 2m uwchben y lleoliad 
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hwn. Ni fyddai golau amgylchynol yn cynyddu ar y pellter hwn, gan na 

fyddai’r draffordd yn cael ei goleuo. 
 

6.933 Mae LlC wedi ymrwymo’n llwyr i gefnogi creu ardal liniaru ychwanegol ar 
gyfer Garanod yng Ngwlyptiroedd Casnewydd ac mae’n croesawu 

cydnabyddiaeth yr RSPB o addasrwydd posibl y safle. Mae’r ffaith bod yr 

RSPB yn barod i weithio gyda CNC ac arbenigwyr eraill i sicrhau bod y 

cynefinoedd angenrheidiol yn cael eu dylunio a’u gweithredu yn cael ei 
chroesawu hefyd. 

 

6.934 Cododd yr RSPB bryderon bod yr arolygon adar bridio’n canolbwyntio ar 
amlygu cymunedau adar cynrychiadol o’r ardaloedd arolwg a ddewiswyd, 

yn hytrach nag asesu’n briodol y poblogaethau adar yr effeithir arnynt ar 

hyd y llwybr. Cytunwyd ar y dulliau arolygu adar bridio gyda CNC, sef 

ymgynghorai statudol LlC ar dreftadaeth naturiol. Felly, arweiniodd yr 
astudiaethau, y chwiliadau data, a’r arolygon maes a ailadroddwyd at 

wybodaeth sylfaenol gadarn ar gyfer asesu effeithiau’r cynllun ar adar 

sy’n bridio, rhagfynegi effeithiau arwyddocaol a dylunio mesurau lliniaru 
priodol. Cynhaliwyd arolygon ychwanegol yn ystod tymor bridio 2017, 

gan gynnwys arolygon adar bridio wedi’u targedu o Deloriaid Cetti, 

Tylluanod Gwynion, Garanod Cyffredin a Chornchwiglod. Byddai’r data 
hwn yn cael ei ddefnyddio ar y cyd â’r wybodaeth sylfaenol i amlygu 

unrhyw effaith ar adar sy’n bridio yn ystod y broses adeiladu, a’i lleihau 

gymaint â phosibl. Bydd yr holl ddata am adar sy’n bridio yn cael ei 

goladu a’i gynnwys mewn fersiwn derfynol o’r cynllun amddiffyn a lliniaru 
adar. Bydd y gofyniad i gwblhau’r cynllun hwn yn derfynol cyn adeiladu 

yn cael ei gynnwys yn y gofrestr ymrwymiadau. Bydd LlC hefyd yn coladu 

a darparu’r data adar cronedig o’r holl arolygon a chynlluniau cysylltiedig 
blaenorol; bydd hyn ar gael i’r RSPB trwy gyflwyniad i Ganolfan 

Cofnodion Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru. 
 

6.935 Penderfynwyd ar y dull o arolygu adar sy’n bridio gan ddilyn cyngor CNC. 
Mae CNC wedi derbyn bod y data a ddarparwyd yn ffurfio sail addas i 

wneud asesiad cadarn o’r cynllun arfaethedig mewn perthynas ag adar 

sy’n bridio ac yn gaeafu. 
 

6.936 Codwyd pryderon y byddai’r cynnig hefyd yn dinistrio cynefin sy’n 
hollbwysig i nifer o rywogaethau blaenoriaeth, gan gynnwys 

Cornchwiglod. Byddai’r strategaeth lliniaru SoDdGA yn cynnwys cynigion i 

reoli cynefin ar Fferm Mardy a Fferm Tatton, a fyddai’n darparu cynefin 

manteisiol ar gyfer Cornchwiglod sy’n bridio. 
 

6.937 Ystyrir bod y gwerth a briodolwyd i Hwyaid Gwyllt a Hwyaid Llydanbig 
wedi cael ei ddeillio’n gywir yn seiliedig ar y niferoedd cyfyngedig a/neu 

lwyddiant tebygol iawn mesurau lliniaru ar gyfer y rhywogaethau hyn. Yn 

yr un modd, beth bynnag fo’r dull amcangyfrif ar gyfer y boblogaeth 
Teloriaid Cetti, mae’r gwerth a briodolir yn y DA i’r boblogaeth honno ar 

hyd y llwybr arfaethedig yn genedlaethol (uchel), sy’n adlewyrchu’r ffaith 

y gallai gynrychioli oddeutu 22% o boblogaeth Cymru. Felly, mae 

pwysigrwydd yr ardal i’r rhywogaeth hon wedi cael ei ystyried yn yr 
asesiad. Mae’r mesurau lliniaru a gynigiwyd ar gyfer Rhos Cil-y-coed yn 
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addas i Deloriaid Cetti hefyd. Yn ystod y broses o weithredu’r 

strategaethau lliniaru SoDdGA a ffosydd draenio, byddai ystyriaeth ofalus 

yn cael ei rhoi i sicrhau bod unrhyw berthi y mae angen cael gwared 
arnynt (i leihau cysgodi ffosydd draenio) yn cael eu gwaredu ar sail 

gylchdro, er mwyn atal perygl difrifol i gynefin Teloriaid Cetti. 
 

6.938 Mae pryderon yr RSPB ynglŷn â’r mesurau lliniaru arfaethedig ar gyfer 

Tylluanod Gwynion wedi derbyn sylw. Byddai blychau Tylluanod Gwynion 
a gynhwysir yn rhan o’r mesurau lliniaru ar gyfer y rhywogaeth hon yn 

cael eu darparu dim ond os gellid amlygu lleoliadau derbyn addas sy’n 

fwy na 3km o’r llwybr arfaethedig. Diben hyn yw lleihau gymaint â 

phosibl ar y perygl y gallai tylluanod gwynion sy’n nythu a rhai ifanc 
wrthdaro â thraffig y draffordd. Byddai hyn yn cael ei gynnwys yn y 

cynllun lliniaru ac amddiffyn adar a fyddai’n cael ei gytuno â CNC cyn i’r 

gwaith adeiladu ddechrau. 
 

6.939 Rhoddodd LlC esboniadau am yr amrywiant o ran niferoedd Bronfreithod, 

a oedd oherwydd bod arolygon wedi cwmpasu ardaloedd o faint gwahanol 

dros y blynyddoedd. Esboniwyd canlyniad yr arolwg o ran nifer y Titwod 
yr Helyg yn yr ardal gan gamgymeriad codio gan weithwyr maes. O 

ganlyniad i’r cywiriad hwn, roedd Titwod yr Helyg yn absennol yn 2016 a 

2017, a gellir dod i’r casgliad bod safle Tata o werth cyfyngedig i’r 
rhywogaeth hon ar hyn o bryd, ac felly ni fydd y cynllun arfaethedig yn 

cael unrhyw effaith o bwys ar y rhywogaeth hon. 
 

6.940 Mae’r strategaeth liniaru gyffredinol ar gyfer y Cynllun wedi’i chynllunio i 

fod yn gyfannol, i gynnal a gwella bioamrywiaeth ac i hybu cydnerthedd 

ecosystemau i’r graddau mwyaf posibl yn gyson â swyddogaethau LlC ar 
gyfer y rhwydwaith traffyrdd a’r economi. Mae pecyn llawn a 

chynhwysfawr o fesurau lliniaru i fynd i’r afael â’r effeithiau ar 

Wastadeddau Gwent a rhywogaethau a warchodir wedi cael ei ddatblygu 
neu byddai’n cael ei ddatblygu. Darperir ar gyfer gweithredu’r mesurau 

hyn mewn ystod lawn a chynhwysfawr o ymrwymiadau amgylcheddol a 

byddent yn cael eu goruchwylio gan glercod ecolegol y gwaith. 
 

6.941 Mae’r arolygon adar sy’n gaeafu wedi bod yn gynhwysfawr er mwyn 

llywio’r DA a’i atodiadau, y SIAA a’r Atodiadau, a’r Cynllun Amddiffyn a 

Lliniaru Adar (BPMP). Darparwyd lefel briodol o fanylion i lywio’r cam hwn 
o’r broses. O ran cacwn, darparwyd hyn gan RSPB/BCT ar ffurf cynllun 

lliniaru drafft. Ceir ymrwymiadau eglur i ddatblygu’r manylion mewn 

ymgynghoriad â’r rhanddeiliaid perthnasol, gan gynnwys RSPB/BCT. 
Byddai hyn yn cynnwys darpariaeth ar gyfer Cardwenyn Meinlais ar Fferm 

Tatton. 
 

6.942 Cytunir bod angen ystyried effeithiau cronnol fferm solar arfaethedig yn 

agos i lwybr y Cynllun, a hynny mewn perthynas â Garanod yn arbennig. 

Mae cofnodion adaregol wedi cael eu rhannu â’r ecolegwyr ar gyfer y 
fferm solar. Er nad oedd y cais cyfredol a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf 

2017 wedi cael ei ystyried yn DAA mis Medi 2016, ystyriwyd cynigion 

tebyg a oedd yn ymdrin ag ardal debyg yn yr asesiad cronnol o’r Cynllun. 
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Ms Jenny Rathbone AC a Mr Steve Howell (O6906) 
 

6.943 Dylai ymagwedd newydd at gynllunio trafnidiaeth gael ei defnyddio yng 

Nghymru sy’n cymhwyso technegau gwerthuso cyson i bob prosiect, gan 

ganiatáu i syniadau amlfoddol ac integredig gael eu hasesu’n wrthrychol 

a’u cymharu â’i gilydd. O ran mater yr M4, derbynnir y byddai 
strategaeth amgen gyflawn ar gyfer mynd i’r afael â thagfeydd ffyrdd a 

gwella cynhyrchedd ar draws y Prifddinas-Ranbarth yn gymhleth ac ni 

allai gael ei hargymell ar y cam hwn, ond dylai sylfeini strategaeth o’r 
fath gynnwys: 

 

• blaenoriaethu’r Metro a hyrwyddo’r achos dros gysylltiad 

rheilffordd gul o Fagwyr i Gaerdydd; 
 

• annog rhannu ceir; 
 

• cwblhau ffordd Blaenau’r Cymoedd yr A465 a allai ddargyfeirio 
traffig pellter hir oddi wrth ardal orlawn yr M4; 

 

• buddsoddi mewn gwelliannau i ffyrdd sy’n hwyluso mwy o 

ddefnydd o’r systemau rheilffyrdd a metro, a 
 

• chynyddu beicio, cerdded a rhedeg i’r gwaith. 
 

6.944 Mae’r cynllun arfaethedig yn ddiffygiol a dylid rhoi’r gorau iddo 

oherwydd: 
 

• yn ystod adeg o gyfyngiad ariannol, mae gwerthusiad cymharol 
briodol o fuddsoddi mewn trafnidiaeth yn bwysig, ond nid yw’n 

ymddangos bod gwerthusiad o’r fath wedi cael ei gynnal; 
 

• byddai’n symud tagfeydd ym Mrynglas i fannau eraill; 
 

• byddai’n arwain at symudiad moddol oddi wrth drafnidiaeth 
gyhoeddus ac yn ysgogi twf mewn traffig ceir, gan felly ei gwneud 

hi’n fwy anodd cyflawni nodau newid yn yr hinsawdd; 
 

• nid yw’r gostyngiad 1% datganedig mewn allyriadau carbon yn 
ystyried allyriadau a fyddai’n codi o’r cynnydd mewn traffig a 

fyddai’n cael ei ysgogi gan y cynllun ar rannau eraill o’r system 

ffyrdd, er enghraifft tagfeydd yng Nghaerdydd; 
 

• gallai buddsoddiad tebyg mewn rheilffyrdd gludo 8 – 20 gwaith yn 
fwy o bobl a dylid ei ffafrio hyd yn oed pe gallai gwell 

gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus leihau swm cyfyngedig o 
draffig ar yr M4; 

 

• byddai’r cynllun yn lleihau cydnerthedd economaidd ac yn bygwth 
Ardal Fusnes Canol Caerdydd; mae ffigurau’n dangos bod y rhan 

fwyaf o’r rhai sy’n ymuno â’r draffordd yng Nghasnewydd  yn 
teithio i Gaerdydd ac yn ôl a bod oedi yng Nghaerdydd yn fwy nag 

ar yr M4 yng Nghasnewydd; 
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• byddai twf a datblygiad parhaus yng Nghaerdydd yn cael eu 

peryglu gan y ddibyniaeth ar un fath o drafnidiaeth, yn enwedig i 

deithio i’r gwaith; 
 

• byddai’r cynllun yn llyffetheirio nodau gwella iechyd; 
 

• Byddai’r cynllun yn amddifadu prosiectau eraill o arian ac yn 
defnyddio’r holl gyfleuster benthyca sydd ar gael i Gymru. Yn hyn 

o beth, dylid nodi bod y Metro wedi sicrhau dyraniad cymharol fach 

o gyllid yn unig. Hyd yn oed pe byddai gan y cynllun ganlyniad cost 
a budd da, byddai cloi cyllid ar gyfer prosiectau eraill yn negyddu 

sefyllfa cost a budd gyffredinol Cymru; 
 

• byddai’r cynllun yn gwaethygu allgáu cymdeithasol gan nad oes 

gan fwy na chwarter yr aelwydydd yn y rhanbarth fynediad at gar; 
 

• mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn gosod dyletswydd ar 
Weinidogion i leihau allyriadau net 80% o leiaf erbyn 2050. 

Byddai’r cynllun yn cael effaith ddibwys ar leihau allyriadau carbon 
yn ardal Casnewydd, ond gallai gynyddu nifer y cymudwyr mewn 

ceir a fyddai’n cael eu hoedi mewn tagfeydd yng Nghaerdydd, gan 
felly gynyddu allyriadau’n gyffredinol, ac 

 

• mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi beirniadu’r 

cynllun, na fyddai’n bodloni’r nodau llesiant a amlinellir yn Neddf 

2015. 
 

Ymateb LlC 
 

6.945 Mae’r graddau y mae’r cynllun yn cydymffurfio â Deddf 2015 wedi’u 

hamlinellu yn y brif dystiolaeth ynghyd â chefndir, nodau, amcanion a 
datrysiadau posibl i’r broblem gydnabyddedig ar yr M4. Datblygwyd y 

cynllun yn dilyn ymgynghoriad eang â Chyngor Caerdydd. Pan fyddai’r 

cynllun ar waith, byddai’r lefelau traffig dyddiol cyfartalog ar yr A48M yn 

cynyddu 2% yn 2022 a 5% yn 2037 o gymharu â’r sefyllfa a fyddai’n 
bodoli heb y cynllun. Ni ddisgwylir i’r problemau presennol a brofir ar yr 

A48M newid yn sylweddol oherwydd y cynnydd. 
 

6.946 Byddai’r cynllun yn garbon niwtral o gymharu â’r sefyllfa gwneud y lleiaf 
posibl, ac felly ni fyddai’r cynllun yn llyffetheirio ymdrechion LlC i gyflawni 

targedau newid yn yr hinsawdd. 
 

6.947 Cefnogir y cynllun ar draws de Cymru gyda 199 o ddarnau unigryw o 
ohebiaeth yn mynegi cefnogaeth yn eglur i’r datrysiad ffordd i broblem yr 

M4. Byddai’n gwella hygyrchedd i ddefnyddwyr ceir a defnyddwyr 

trafnidiaeth gyhoeddus fel ei gilydd a byddai’n darparu gwelliannau 
cerdded, beicio a marchogaeth. Byddai o fudd i’r economi, trafnidiaeth 

gyhoeddus trwy leihau oedi ar yr M4 ac yng Nghasnewydd, ac yn helpu i 

ddenu buddsoddiad i Gymru gan felly hybu cynhwysiant cymdeithasol. 
 

6.948 Mae cyllid ar gyfer y cynllun wedi’i amlygu’n benodol ac mae darpariaeth 

wedi’i neilltuo o fewn cynlluniau cyfalaf cyhoeddedig LlC ar gyfer y pedair 
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blynedd nesaf. Ni wneir dyraniadau y tu hwnt i gyfnod o bedair blynedd, 

ond mae rhagolygon addas ar waith i allu rhoi sicrwydd bod y gofyniad 

cyllid llawn sy’n gysylltiedig â’r prosiect ar gael o fewn graddfa amser 
resymol pe benderfynir symud ymlaen. Byddai’r prosiect yn cael ei 

ariannu trwy gyfuniad o fenthyciadau Llywodraeth y DU a chyllidebau 

cyfalaf trafnidiaeth LlC. Ni fyddai’r cynllun yn defnyddio’r holl gapasiti 
benthyca. Byddai balans y terfyn benthyca cyfredol dros £500 miliwn ar 

gael i ariannu cynlluniau eraill mewn mannau eraill o 2018/19 ymlaen. 

Nid yw dosbarthiad cyllidebau’r llywodraeth yn fater i’w ystyried mewn 
Ymchwiliadau Lleol Cyhoeddus i gynlluniau penodol. 

 

6.949 Derbynnir y byddai nifer y cilometrau a yrrir gan gerbydau o fewn ardal 
yr astudiaeth yn cynyddu o ganlyniad i’r cynllun, ond ni fyddai’r cynnydd 

yn fwy nag 1% o’r twf traffig cefndir a fyddai’n digwydd heb ystyried y 

cynllun. Byddai’r cynnydd mewn allyriadau carbon o’r milltiroedd 
ychwanegol a yrrir (gan y traffig a ysgogir) yn cael ei wrthbwyso’n llwyr 

gan y gostyngiad mewn allyriadau carbon o ganlyniad i’r gwelliant mewn 

llif traffig a dileu’r amodau stopio-cychwyn sy’n gyffredin ac yn amlwg 
yng Nghasnewydd drwy gydol yr wythnos waith. Byddai’r cynllun, pan 

fyddai ar waith, yn cynnig arbediad carbon net. 
 

6.950 Byddai’r gwelliannau arfaethedig a chanfyddadwy i drafnidiaeth 

gyhoeddus yn cael effaith leiafsymiol o ran lleihau traffig ar yr M4. Mae’r 

rhain a gwelliannau eraill i drafnidiaeth gyhoeddus leol wedi cael eu 
hystyried yn yr asesiad o’r cynllun sy’n dangos, gyda’i gilydd, y byddent 

yn dileu uchafswm o 6% o lif y draffordd. Ni fyddai hynny’n datrys y 

broblem ar yr M4. Mae’n anghywir honni bod traffig sy’n defnyddio’r M4 
yn ystod awr frig y nos yn lleol. Mae’r model traffig yn dangos bod 55% 

yn dod o Groesfannau Hafren a bod 15% arall yn dod o Swydd Gaerloyw 

a’r M50 (Canolbarth Lloegr). Nid oes unrhyw ran ohono’n dod o ganol 

dinas Casnewydd, ac felly byddai system drafnidiaeth gyhoeddus fodern 
sy’n lleol i Gasnewydd yn cael effaith gyfyngedig yn unig ar yr M4. 

 

Mr Laurence Lowe (O154) 
 

6.951 Byddai’r cynllun yn cael effaith sylweddol, anghymesur a negyddol ar 

gymunedau, yr amgylchedd a Chymru gyfan. Mae’r angen amdano, sydd 
wedi’i seilio ar ragfynegiadau traffig annibynadwy, yn cael ei herio. Dylai 

gael ei ailystyried tra bod mesurau ymarferol i liniaru llif traffig a 

thagfeydd ar yr M4 bresennol yn cael eu rhoi ar waith, gan gynnwys atal 

newid lonydd wrth G25A, arwyddion gwell a phriodol, a mwy o ddefnydd 
o’r SDR o G23A. Byddai’r tagfeydd ar yr A48M yn cael eu gwaethygu gan 

y Cynllun. 
 

6.952 Penderfynwyd symud ymlaen â’r cynllun ar sail gul yn dilyn 

ymgynghoriad annigonol, amwys a chyfyngedig, a dylai opsiynau eraill 
gael eu hystyried, mewn Ymchwiliad Cyhoeddus os oes angen. Nid oedd 

aelodau’r cyhoedd yn sylweddoli’r holl oblygiadau a fyddai’n gysylltiedig 

ag adeiladu’r cynllun, er enghraifft, yr angen i gludo cerrig o Chwarel 

Ifton am gyfnod o dair blynedd a manylion sŵn a llygredd aer. 
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6.953 Byddai’r cynllun yn niweidio’r amgylchedd ac yn gadael gwaddol gwael i 

genedlaethau’r dyfodol. Yn yr ystyr hon, mae’n gwrthdaro â Deddf 2015. 

Nid yw’r berthynas rhwng y cynllun a phrosiectau trafnidiaeth gyhoeddus 
cyfredol fel y Metro yn eglur, a dylid rhoi mwy o bwyslais ar ddatrysiad 

trafnidiaeth cwbl integredig. Mae’r adolygiad hwnnw’n hanfodol oherwydd 

byddai cost y cynllun yn tynnu’r cyllid angenrheidiol oddi ar brosiectau 
seilwaith mawr eraill. Dylai’r Llwybr Glas gael ei ddatblygu fel dewis 

amgen. 
 

6.954 Byddai’r CPO niweidiol yn cymryd tir oddi ar warchodfa natur 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent yng Nghors Magwyr, sef yr ardal 

gymharol naturiol olaf o gorstir ar Wastadeddau Gwent. Byddai’r CPO yn 

gadael ardaloedd wedi’u darnio a’u difrodi mewn ffordd anwrthdroadwy. 
Byddai craidd Gwastadeddau Gwent a’u pum ardal SoDdGA, sy’n bwysig 

yn naturiol ac yn rhyngwladol, yn dioddef a byddai bioamrywiaeth, 

amaethyddiaeth, busnesau bach a thwristiaeth leol yn cael eu niweidio. 
Ni ellid gwneud iawn yn ddigonol am golli’r gyfres gymhleth o ffosydd 

draenio ac ecosystemau, a byddai mwynhad tawel o’r ardal yn cael ei 

golli. 
 

Ymateb LlC 
 

6.955 Mae’r achos o blaid y cynllun a’i fuddion cyhoeddus wedi’i amlinellu ym 

mhrif dystiolaeth LlC. Mae’r achos wedi ystyried y  rhwydwaith 

trafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys moderneiddio llwybr Great Western 
a thrydaneiddio’r brif linell o Lundain i Gaerdydd, agor gorsafoedd 

newydd ar linellau’r Cymoedd (cam 1 y Metro) a thrydaneiddio llinell y 

Cymoedd (cam 2 y Metro). Mae elfennau rheilffordd eraill o Fetro De 
Cymru, safle parcio a theithio strategol yn Llanwern (cam 3 y Metro) a 

chynllun bws cyflym Casnewydd wedi cael eu hasesu i bennu p’un a 

fyddent yn gwanhau’r achos o blaid y cynllun trwy leihau llifoedd traffig 

ar goridor yr M4 bresennol. Mae canlyniadau’r dadansoddiad hwn wedi 
dangos y byddai llifoedd traffig ar yr M4 yn lleihau 6% ar y mwyaf, gan 

felly brofi na fyddai’r holl fentrau trafnidiaeth gyhoeddus yn datrys y 

problemau presennol ar yr M4 heb sôn am broblemau yn y dyfodol. 
Ystyrir bod trafnidiaeth gyhoeddus yn ategu’r cynllun ac nid yn cystadlu 

yn ei erbyn. Y cynllun yw’r datrysiad cynaliadwy tymor hir i’r problemau a 

brofir ar yr M4 o amgylch Casnewydd ac, ynghyd â’r cynigion ar gyfer 
Metro De Cymru, mae’n ffurfio rhan hollbwysig o weledigaeth y 

Llywodraeth ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth effeithlon ac integredig ar 

gyfer Cymru. 
 

6.956 Mae ymgysylltu helaeth â’r cyhoedd i’w hysbysu am ddatblygiad y cynllun 

wedi bod yn mynd rhagddo ers y 1990au cynnar. Gwnaed cryn ymdrech i 

helpu pobl â buddiant yn y cynigion i ddeall y wybodaeth a oedd ar gael a 
mynd i’r afael â’u hymholiadau’n briodol. Dangosodd dadansoddiad 2015 

o adborth gan y cyhoedd fod 90% yn tueddu i gytuno neu gytuno’n gryf 

bod yr arddangosfeydd wedi eu helpu i ddeall y cynigion. Cadarnhaodd 

92% fod y wybodaeth a arddangoswyd yn ddigonol yn eu barn nhw. 
 

6.957 Mae’r holl faterion yn ymwneud â sŵn, dirgryniad a llygredd aer wedi cael 
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eu hamlinellu’n eglur yn y DA a’i Atodiadau. 
 

6.958 Pe byddai’r cynllun yn symud ymlaen, byddai’r cydbwysedd rhwng 
effeithiau economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol yn 

cyd-fynd â nodau Deddf 2015. Fodd bynnag, derbynnir y byddai’r cynllun 

a’i weithrediad yn cael effaith niweidiol ar Wastadeddau Gwent, y mae ei 
manylion wedi’u hamlinellu yn y DA a’i Atodiadau. Mae’r cynllun wedi cael 

ei ddylunio i leihau effeithiau sŵn gymaint â phosibl heb achosi effaith 

amgylcheddol annerbyniol arall. Er gwaethaf hynny, derbynnir y byddai 
rhannau o wlyptiroedd Casnewydd yn dioddef effaith niweidiol sylweddol 

na ellid ei hosgoi, er bod y gwlyptiroedd cryn bellter oddi wrth y ffordd 

arfaethedig. At ei gilydd, byddai’r cynllun yn golygu y byddai nifer 

sylweddol fwy o eiddo’n gweld sŵn yn lleihau yn hytrach na chynyddu. 
Mae llawer o’r Gwastadeddau eisoes wedi’u nodweddu gan sŵn 

diwydiannol, amaethyddol a thraffig ffyrdd, ac nid ydynt yn rhydd rhag 

aflonyddu gan ffynonellau anthropig ar hyn o bryd. Byddai pum hawl 
dramwy gyhoeddus newydd ac un llwybr troed cyhoeddus newydd yn 

cael eu creu ar draws y Gwastadeddau a byddai un ffordd gyswllt beicio 

oddi ar y ffordd yn cael ei hadeiladu. 
 

6.959 Derbynnir y byddai lefelau traffig dyddiol cyfartalog ar yr A48M yn 

cynyddu oddeutu 2% yn 2022 a 5% yn 2037 o gymharu â’r sefyllfa heb y 

cynllun. Ni fyddai’r lefel honno o gynnydd mewn traffig yn cael effaith o 
bwys ar broblemau gweithredol ar yr A48M. 

 

6.960 Mae’r achos traffig ar gyfer y cynllun wedi’i amlinellu yn y brif 

dystiolaeth, ac mae’r data cyfrifiadau traffig diweddaraf yn profi twf 

traffig cryf drwy gydol y cyfnod 2013 – 2016. 
 

6.961 Byddai’r prosiect yn cael ei ariannu trwy gyfuniad o fenthyciadau 

Llywodraeth y DU a chyllidebau cyfalaf trafnidiaeth LlC. Ni fyddai’r cyfan 

o gapasiti benthyca LlC yn cael ei ddyrannu i’r cynllun. Byddai balans y 
terfyn benthyca cyfredol dros £500 miliwn ar gael i ariannu cynlluniau 

eraill mewn rhannau eraill o Gymru o 2018/19 ymlaen. 
 

6.962 Ni fyddai’r cynllun yn cael effaith sylweddol ar wlyptiroedd Casnewydd, 
gwarchodfa’r RSPB, na dolydd Cors Magwyr (gwarchodfa natur 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, er y byddai angen caffael ardal 

fach o dir a berchenogir gan yr Ymddiriedolaeth. Byddai’r warchodfa 
natur yn cael ei sgrinio gan goetir a llystyfiant sydd eisoes yn bodoli o 

fewn ac o amgylch y warchodfa. Nid yw’r warchodfa natur hon ymhell 

oddi wrth y rhwydwaith traffyrdd presennol, sy’n ffurfio rhan o’i chyd- 

destun amgylcheddol presennol. Mae’r CPO yn cynnwys 3,395 m² (0.34 
ha) yng nghornel ogleddol bellaf y tir hwn a fyddai’n cyfrif am oddeutu 

3% o’r arwynebedd cyfan o 11.3 ha, a brynwyd gan Ymddiriedolaeth 

Bywyd Gwyllt Gwent yn 2012, a hwythau’n llwyr ymwybodol o’r M4 
arfaethedig. 

 

6.963 Byddai’r cynllun yn effeithio ar oddeutu 125 ha o dir o fewn SoDdGAau 

Gwastadeddau Gwent, y byddai 86 ha ohono’n gors pori. Mae’r mesur o’r 

tir a fyddai’n cael ei gymryd ar gyfer y cynllun yn cynnwys yr ardaloedd 
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sy’n angenrheidiol i adeiladu ffosydd draenio a ffosydd newydd. Byddai 

gwaith helaeth yn cael ei wneud i blannu a sefydlu cynefinoedd a fyddai o 

fudd i bob math o fywyd gwyllt, nid dim ond y rhywogaethau hynny yr 
ymdriniwyd â nhw yn y DA. Mae’r arolygon ecolegol a gynhaliwyd i 

lywio’r DA wedi bod yn helaeth ac wedi ystyried y rhywogaethau hynny 

sydd bwysicaf yng nghyd-destun y cynllun, o ran eu statws cadwraeth a 
pha mor agored ydynt i effeithiau niweidiol sy’n deillio o’r cynllun, ac o 

ran pa fesurau lliniaru penodol y byddai eu hangen. Byddai tir âr 

presennol yn cael ei droi’n laswelltir, gan felly leihau llygredd cemegol yn 
y ffosydd draenio, a byddai cynefinoedd glaswelltir presennol yn cael eu 

gwella. Byddai cyfnod ôl-ofal pum mlynedd yn cael ei gynnal. 

 

 
 

Mrs Ann Kenny (0096) 
 

6.964 Mae Mrs Kenny yn byw ar gyrion gogledd-orllewinol Magwyr, yn agos i’r 

M4 bresennol a’r llwybr arfaethedig. Mae’r gwrthwynebiad yn honni nad 
oes angen y Cynllun ac yn cyfeirio at y gost ormodol. Mae’r draffordd yn 

brysur ar adegau brig yn unig. Dylid ffafrio’r llwybr glas a gwelliannau i 

drafnidiaeth gyhoeddus. Cefnogir y pryderon a fynegwyd gan 

wrthwynebwyr eraill ynglŷn â niwed i Wastadeddau Gwent a 
chenedlaethau’r dyfodol. Byddai’r Cynllun yn ychwanegu’n sylweddol at 

sŵn a llygredd, llwch, ac ati, a achosir gan yr M4 bresennol, yr A4810 a’r 

B4245. Nid oedd effeithiau adeiladu o ran sŵn, aflonyddu, llwch a 
llygredd wedi cael eu hesbonio yn yr arddangosfeydd cyhoeddus. Er ei 

bod hi wedi mynd i sawl arddangosfa gyhoeddus yn ystod 2015/16, nid 

oedd yn gwybod y byddai ffordd gludo a bwnd nesaf at ei thŷ a fyddai’n 
cael eu defnyddio 6 diwrnod yr wythnos am 3½ blynedd tan i’r Arolygwyr 

gynnal ymweliad safle yn ystod yr Ymchwiliad. Mae’n esbonio bod LlC 

wedi neilltuo amser iddi yn yr Ymchwiliad i ateb ei hymholiadau. Heriodd 

Mrs Kenny ddau fater yn ymwneud â thystiolaeth ansawdd aer LlC hefyd: 
lleoliad yr ardaloedd tenau eu poblogaeth y cyfeiriwyd atynt; ac, yn ail, 

na fyddai buddion ansawdd aer o’r fath oherwydd rheolaethau tynnach ar 

allyriadau yn y dyfodol (PIQs 72, 73 ac 85). 
 

Ymateb LlC 
 

6.965 Rhoddwyd gwybod i Mrs Kenny am y ffordd halio i’r gogledd-orllewin o 

Fagwyr yn Arddangosfeydd Gorchmynion Drafft mis Mawrth 2016 ym 

Magwyr. Cytunodd tîm y prosiect i leoli llinell y Cynllun y tu cefn i’w 
heiddo, a chwblhawyd hyn ym mis Ebrill 2016. Rhoddwyd croestoriad 

nodweddiadol i’r gwrthwynebwr hefyd bryd hynny. Darparwyd 

gwybodaeth ychwanegol yn y diweddariad i’r DA ym mis Rhagfyr 2016. 

Darparwyd lluniad yn dangos y Cynllun arfaethedig, y ffordd gludo, y 
bwnd a thirweddu yn ystod yr ymweliad safle ar 25 Ebrill 2017. Darperir 

manylion ynglŷn â pherthynas y Cynllun ag annedd y gwrthwynebwr yn 

PIQ 85. Mae’r ffordd gludo’n angenrheidiol i gludo cerrig o’r chwarel i’r 
dwyrain i lwybr y Cynllun. Pan fydd llinell y ffordd wedi symud ymlaen, 

bydd y llwybr cludo’n cael ei symud ymhellach i ffwrdd tuag at linell y 

Cynllun. 
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6.966 O ran y pwyntiau ansawdd aer: mae’r ardaloedd tenau eu poblogaeth ar 

y llwybr trwy Wastadeddau Gwent. Byddai safonau uwch yn y dyfodol yn 

arwain at ostyngiad mewn llygrwyr, ac ystyriwyd hyn yn y dadansoddiad. 
Fodd bynnag, mae’r dystiolaeth yn dangos y byddai gostyngiadau mewn 

crynodiadau llygredd o hyd mewn nifer fawr o eiddo preswyl. Mae hyn yn 

effaith fuddiol o’r Cynllun (PIQ 73). 
 

Y Cynghorydd Brian Mills (O6907) 
 

6.967 Mae’r Cynghorydd Mills yn gwrthwynebu’r cynllun oherwydd ei effaith 

niweidiol anwrthdroadwy ar Wastadeddau Gwent, eu cymeriad, eu 
tirwedd hynafol a’u bywyd gwyllt, ac mae’n amau’r amcangyfrif o gostau. 

Yn ei farn ef, nid yw’r cynllun yn gynaliadwy a dylid datblygu opsiynau 

trafnidiaeth gwyrddach er mwyn lleihau traffig ceir. Byddai’r cynllun yn 

gwrth-ddweud Deddf 2015. Yn lle hynny, byddai’r Llwybr Glas (dewis 
amgen 1) yn rhatach ac yn cymryd llai o amser i’w adeiladu. Mae cost 

amcangyfrifedig y cynllun yn ymddangos yn optimistaidd iawn ac nid 

yw’n eglur p’un a gynhaliwyd ymchwiliad tir. 
 

Ymateb LlC 
 

6.968 Mae effaith adeiladu a gweithredu’r cynllun arfaethedig ar yr amgylchedd 

wedi’i hamlinellu yn y DA a’i Atodiadau, sy’n cydnabod yn eglur 
bwysigrwydd Gwastadeddau Gwent ac yn amlygu maint ac arwyddocâd 

effeithiau ar ystod eang o nodweddion amgylcheddol a mynediad. 

Byddai’r cynllun yn cyd-fynd â Deddf 2015 a byddai’n ddatblygiad 

cynaliadwy. Mae Polisi Cynllunio Cymru yn cydnabod bod rhaid i 
gadwraeth gael ei chydbwyso yn erbyn anghenion economaidd, 

cymdeithasol a hamdden cymunedau lleol ac ymwelwyr. Mae’n rhaid 

ystyried anghenion economaidd ehangach busnesau a chymunedau lleol 
hefyd. Mae’r cynllun wedi cael ei ddylunio i leihau sŵn i’r eithaf, ond 

derbynnir y byddai effeithiau niweidiol sylweddol ar rai ardaloedd. Yn 

gyffredinol, mae manteision y cynllun o ran sŵn yn sylweddol fwy na’r 
anfanteision. 

 

6.969 Ni fyddai’r Llwybr Glas awgrymedig yn mynd i’r afael â’r problemau nac 

yn cyflawni amcanion y cynllun. Mae’n ddrud ac ni allai gael ei adeiladu 
mor gyflym â’r cynllun. 

 

6.970 Mae’r Cynghorydd Mills yn pryderu nad yw cywirdeb costau’r cynllun 

arfaethedig wedi’i ategu gan unrhyw dystiolaeth o bwys, ond mae’r 
Ymchwiliad wedi cael gwybod am fanteision ymwneud cynnar gan 

gontractwr yn y prosiect a’r gwaith arolygu trylwyr (gan gynnwys 

ymchwiliad tir) a gynhaliwyd i leihau’r risgiau. 
 

Mr Tom Chinnick (O335) 
 

6.971 Derbynnir bod tagfeydd yn achosi problem ar yr M4, ond ni ddylai’r 

cynllun, nac unrhyw ddatrysiad arall sydd wedi’i seilio ar ffyrdd, symud 
ymlaen oherwydd byddai/byddent: 

 

• yn tramgwyddo yn erbyn cynaliadwyedd tymor hir mewn perthynas 
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â charbon a’r newid yn yr hinsawdd a fyddai, pe byddai’n ddi-baid, 

yn prysuro mudo torfol gan bobl; 
 

• yn cyfrannu at allyriadau CO2 er mwyn arbed 9 munud ar un daith; 
 

• yn cael effaith niweidiol ar un o ardaloedd SoDdGA pwysicaf Cymru, 

bywyd gwyllt ac ecosystemau sy’n ffynnu, sydd wedi’u seilio ar yr 
arae gymhleth o ffosydd draenio a ffosydd sy’n cyflawni gwasanaeth 

pwysig o ran atal llifogydd, ac 
 

• yn llyffetheirio dewisiadau amgen eraill fel gwasanaeth metro, a 

allai wasanaethu’r ardaloedd poblog o amgylch Casnewydd a 
Chaerdydd yn effeithlon ac a ddylai symud ymlaen yn lle’r cynllun. 

 

Ymateb LlC 
 

6.972 Byddai’r cynllun yn ddatrysiad cynaliadwy i’r problemau tagfeydd ar yr 

M4 yn y presennol a’r dyfodol. Ni fyddai’n rhwystro cyflawni’r targedau 

lleihau allyriadau sy’n ofynnol gan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 

Byddai’n cael ei adeiladu ar hyd yr unig lwybr y mae angen tir arno o 
fewn Gwastadeddau Gwent, sy’n rhesymol, a byddai’n bodloni amcanion 

y cynllun ac yn lleddfu’r problemau ar yr M4 o amgylch Casnewydd. Mae 

effaith y cynllun ar Wastadeddau Gwent yn gyffredinol, a’r ecosystemau 

yn benodol, wedi cael ei hamlinellu yn y DA. Ni fyddai’r cynllun yn achosi 
unrhyw lifogydd, ond, trwy gynyddu’r capasiti sydd ar gael yn y system 

ffosydd draenio a ffosydd, byddai’n arwain at fudd ymylol i’r ardal yn ei 

chyfanrwydd. 
 

Mr Benjamin Potts-Johnson (O6917) 
 

6.973 Prif achosion tagfeydd traffig yn Nhwneli Brynglas yw’r goleuo annigonol 

yn y twneli, agosrwydd cyffyrdd 25 i 28 a’r traffig lleol aflonyddol sy’n 

defnyddio’r draffordd am hydoedd byr. Achos eilaidd yw cerbydau sy’n 
defnyddio’r lôn drylifo i fynd heibio i draffig ar y chwith cyn ailymuno â’r 

prif lonydd trwodd, ynghyd â’r newidiadau i derfynau cyflymder. Profir 

hyn gan y ffaith bod tagfeydd yn union gerllaw’r twneli yn waeth ar 
brynhawniau heulog. Byddai goleuo priodol yn osgoi hynny. 

 

6.974 Un datrysiad fyddai defnyddio lôn 1 fel lôn drylifo barhaus ar gyfer sawl 

cyffordd rhwng C24 a C28 tua’r gorllewin a C29 a’r Twnnel tua’r dwyrain, 
a chyfarwyddo traffig trwodd i ddefnyddio lôn 2 neu 3, ynghyd â chau’r 

ffordd ymuno wrth G26 tua’r dwyrain i bob cerbyd heblaw am gerbydau’r 

gwasanaethau brys. Byddai hynny’n galluogi cyfradd lif o 7,200 o 

gerbydau yr awr i’r ddau gyfeiriad i fynd trwy’r twneli heb achosi 
tagfeydd. Mae hynny’n fwy na’r galw presennol. Dylid gosod terfyn 

cyflymder 60mya parhaol ar y draffordd yn hytrach na system cyflymder 

amrywiol. 
 

6.975 Datrysiad rhannol fyddai denu traffig lleol oddi wrth y draffordd trwy greu 
gorsaf reilffordd newydd ar y llinell bresennol wrth Gyffordd Ebwy ac 

ailadeiladu’r llinell reilffordd rhwng Cornel Pye a Chaerffili. Gellid 

defnyddio’r gwariant cyfalaf a arbedir ar gyfer Metro De Cymru a fyddai’n 
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cyfrannu at drafnidiaeth gynaliadwy. Byddai pob punt a fyddai’n cael ei 

gwario ar draffordd newydd ddiangen yn gwneud y Metro’n llai tebygol o 

gael ei adeiladu. 
 

6.976 Byddai’r mesurau lleol a amlinellir uchod yn dod i gyfanswm o oddeutu 

£10 miliwn ac yn datrys y broblem tagfeydd yn y tymor byr. 

Ymateb LlC 

6.977 Yn ystod y broses o baratoi’r cynllun, ystyriwyd mwy na 100 o fesurau 

posibl, gan gynnwys gwelliannau i’r rhwydwaith, cynllunio teithio, rheoli’r 

galw a dulliau amgen o drafnidiaeth. Ystyriodd y rhain: 
 

• waith ar Dwneli Brynglas; 
 

• cau cyffyrdd yr M4 rhwng C25 a Ch28; 
 

• gwaith rhwng C25 a Ch28, a 
 

• rheoli traffig ar hyd yr M4 o amgylch Casnewydd. 
 

6.978 Gwrthodwyd pob un o blaid rhan newydd o draffordd i’r de o Gasnewydd, 

a fyddai’n mynd i’r afael â’r problemau ac yn cyflawni’r amcanion a 

osodwyd orau. Mae LlC wedi ystyried dewisiadau amgen yn lle’r cynllun 
yn rhesymol ac yn gyfreithlon. 

 

6.979 Nid oes tystiolaeth i ddangos bod tagfeydd yn waeth ar brynhawniau 

heulog. Mae traffig ac oedi yn ystod oriau brig yn digwydd yn aml. Byddai 

twf traffig yn y dyfodol yn gwaethygu’r broblem. Mae’r traffig trymaf ar y 

rhan o’r M4 o amgylch Casnewydd rhwng cyffyrdd 27 a 29. Mae tagfeydd 
a digwyddiadau mynych yn gyffredin iawn ar hyn o bryd rhwng y twneli a 

Ch29, lle mae llifoedd traffig eisoes yn nesáu at gapasiti oriau brig. Mae 

hynny’n dangos bod tagfeydd yn waeth ar y rhannau o’r M4 i’r gorllewin 
o’r twneli ar adegau brig ac yn ystod digwyddiadau. 

 

6.980 Mae’r adroddiad ar draffig lleol ar yr M4 o amgylch Casnewydd (PIQ86) 

yn esbonio sut mae tarddiad a chyrchfan 22% o’r traffig sy’n ymuno â’r 
M4 neu’n ei gadael wrth G27 yn y sefyllfa gwneud y lleiaf posibl o fewn 

Casnewydd. 
 

6.981 Mae’r system terfyn cyflymder amrywiol wedi gwella cyfraddau 

damweiniau ar yr M4, ond nid yw’n datrys y problemau capasiti, 
cydnerthedd na diogelwch sy’n gysylltiedig â materion aliniad llorweddol 

a fertigol. Nid yw ychwaith yn mynd i’r afael â’r materion niferus yn 

ymwneud â chynyddu nifer y lonydd a lleihau nifer y lonydd ar hyd y 

llwybr. Ni fyddai terfyn cyflymder 60mya parhaol ar y draffordd yn mynd 
i’r afael â’r problemau capasiti, cydnerthedd na diogelwch  sy’n 

gysylltiedig â hi. 
 

6.982 Byddai effaith gyfunol y mesurau trafnidiaeth gyhoeddus sy’n cael eu 

hawgrymu ar gyfer de Cymru yn lleihau traffig yr M4 6% ar y mwyaf, na 
fyddai’n datrys y problemau ar y draffordd. Dyma’r ystadegyn sy’n sail i 
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gyfiawnhad safbwynt LlC o hyrwyddo cynlluniau’r M4 a’r Metro fel rhai 

sy’n ategu ei gilydd. 
 

Mr Phil James (06920) 
 

6.983 Mae’n bosibl na fydd angen y cynllun. Mae’r M4 yn cael ei rheoli o G24 i 

G28 gan arwyddion cyflymder amrywiol, ond nid oes arwyddion na 

chiwiau y tu allan i’r ardal honno. Dylai’r system rheoli cyflymder traffig 
gael ei diffodd am gyfnod prawf a’i monitro. Gallai’r ymarfer hwn arbed 

dros £1bn. 
 

Ymateb LlC 
 

6.984 Mae’r system yn cael ei gweithredu oherwydd tagfeydd ac nid yw’n achosi 

tagfeydd. Mae’r system Arwyddion Negeseuon Amrywiol (VMS) ar yr M4 
yn defnyddio synwyryddion yn y ffordd i wybod pryd mae tagfeydd yn 

dechrau. Pan fydd hynny’n digwydd, mae terfyn cyflymdra gorfodol is yn 

cael ei weithredu’n awtomatig a’i addasu i gynnal llif traffig. Mewn geiriau 

eraill, mae’r system yn cael ei gweithredu gan dagfeydd ac nid yw’n 
achosi tagfeydd. Mae astudiaethau wedi dangos ei bod yn effeithiol wrth 

helpu traffig i lifo pan fydd tagfeydd yn dechrau ac i adfer ar ôl tagfeydd. 

Fodd bynnag, derbynnir nad yw’n atal tagfeydd oherwydd bod faint o 
draffig sy’n defnyddio’r draffordd yn ormodol o gymharu â’i chapasiti 

cludo. Mae’r gyfradd ddamweiniau ar yr M4 wedi lleihau ers i’r system 

gael ei gosod. Er gwaethaf y gwelliant hwnnw, derbynnir bod y gyfradd 
ddamweiniau ar y draffordd o amgylch Casnewydd yn parhau i fod yn 

uwch na thraffordd nodweddiadol gan nad yw’r M4 yn cyrraedd safonau 

modern. 
 

6.985 Mae amodau traffig ar yr M4 wedi gwella ers i’r System Negeseuon 

Amrywiol gael ei gosod, ond maen nhw’n parhau i fod yn annerbyniol. 
Byddai’r problemau hyn yn gwaethygu oni bai bod y draffordd yn cael ei 

lleddfu. Byddai cael gwared â’r system cyflymder amrywiol yn 

gwaethygu’r problemau presennol yn hytrach na’r gwrthwyneb. 
 

Mr John Robertson (O6914) 
 

6.986 Byddai’r cynllun yn dinistrio’r SoDdGAau ar Wastadeddau Gwent a 

chynefin llawer o rywogaethau, gan gynnwys y Garanod Cyffredin sydd 

wedi sefydlu’n ddiweddar ac wedi bridio ar y Gwastadeddau am y tro 

cyntaf ers 400 mlynedd. Yn lle hynny, dylid gwario arian ar wella’r 
rheilffyrdd a chymorthdalu cludo nwyddau ar y rheilffyrdd. 

 

Ymateb LlC 
 

6.987 Mae’r angen am y cynllun wedi’i amlinellu ym mhrif dystiolaeth LlC ac 

mae effaith adeiladu a gweithredu’r draffordd arfaethedig ar yr 
amgylchedd wedi’i hamlinellu yn y DA a’i Atodiadau. Mae’r dogfennau hyn 

yn dangos yn eglur graddau ac arwyddocâd effeithiau ar ystod eang o 

nodweddion ac asedau amgylcheddol, gan gynnwys yr effaith ar 

Wastadeddau Gwent. 
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6.988 Mae sut mae LlC yn gwario arian y tu allan i gwmpas yr Ymchwiliad. Fodd 

bynnag, mae’r cynllun wedi ystyried y bwriad i drydaneiddio’r brif linell 

reilffordd a’r elfennau o’r Metro yr ymrwymwyd iddynt, ac wedi cynnal 
profion sensitifrwydd ar lefel uwch y buddsoddiad yn y Metro a 

Thrafnidiaeth Gyflym Casnewydd. Mae’r canlyniadau’n dangos y byddai 

effaith gyfunol y cynlluniau trafnidiaeth gyhoeddus hynny’n lleihau traffig 
ar yr M4 6% ar y mwyaf, ac felly ni fyddent yn datrys ei phroblemau. 

 

6.989 Ystyrir effaith cymryd tir a gweithrediad y draffordd ar ardal nythu’r 

Garanod Cyffredin yn Atodiad mis Rhagfyr 2016 i’r DA. Byddai’r effaith 

honno’n arwyddocaol ac felly byddai pwll nythu amgen a chynefin 

cysylltiedig yn cael eu creu yn Rhos Cil-y-coed. 
 

Vivien Mitchell (O142) 
 

6.990 Mynegodd y gwrthwynebwr bryderon am brynu Cors Magwyr yn orfodol, 

hyd y cyfnod ymgynghori ac ymrwymiad LlC i leihau’r effaith ar y newid 

yn yr hinsawdd ac amddiffyn bywyd gwyllt. Roedd y gwrthwynebwr 
eisiau i gyngor blaenorol gael ei ystyried, gan gynnwys hwnnw i Bwyllgor 

yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a’r defnydd a argymhellir o 

drafnidiaeth gyhoeddus, llwybrau beicio a chynlluniau rhannu ceir fel 
dewis amgen, ynghyd ag adeiladu’r Llwybr Glas. 

 

Ymateb LlC 
 

6.991 Ni fyddai tir SoDdGA Cors Magwyr yn cael ei brynu’n orfodol. Roedd y 

Llwybr Glas, wrth gael ei asesu, yn perfformio’n wael o gymharu â’r 
cynllun cyhoeddedig ac ni fyddai’n cynnig datrysiad tymor hir digonol i’r 

problemau a amlygwyd ar yr M4. Aseswyd mesurau i wella trafnidiaeth 

gyhoeddus, llwybrau beicio a mentrau eraill yn dilyn ymgynghoriad 

cyhoeddus rhwng 2010 a 2013, ond fe’u gwrthodwyd i gyd oherwydd eu 
bod yn annigonol i ddatrys problemau’r M4. Rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r 

dystiolaeth a gyflwynwyd i Bwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. 

Byddai Gweinidogion Cymru’n parhau i gyflawni eu hymrwymiadau i 
gonfensiynau amgylcheddol rhyngwladol trwy Lywodraeth y DU. 

Cydnabyddir yr effaith ar gynhyrchu carbon yn ystod y broses adeiladu, 

er y rhoddwyd cryn sylw i leihau’r lefelau gymaint â phosibl. Mae 
rhwydwaith ffyrdd de Cymru’n cyfrannu oddeutu 4.3% o gyfanswm yr 

allyriadau carbon yng Nghymru ond, ar ôl adeiladu’r cynllun, byddai 

cyfanswm allyriadau defnyddwyr ar rwydwaith de Cymru’n lleihau er y 

byddai nifer y teithiau cerbydau’n cynyddu oherwydd byddai’r cynllun yn 
fyrrach na’r ffordd bresennol ac yn dileu traffig stopio-cychwyn. 

Defnyddiwyd cyfnodau safonol ar gyfer y cyfnod gwrthwynebu yn dilyn 

cyhoeddi’r Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft. 
 

Ms Linda Guppy (0004) 
 

6.992 Mynegodd Ms Guppy bryderon ynglŷn â’r cynnydd mewn traffig ar y 

B4245, manteision ffordd gyswllt newydd o’r M4/M48 a’r B4245 i orsaf 
Cyffordd Twnnel Hafren, effaith weledol y ffordd newydd ar breswylwyr 

Llanfihangel Rogiet, caffael tir amaeth yno a phosibilrwydd y cynllun o 
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gynyddu sŵn a llygredd golau ac aer o amgylch Rogiet. 
 

Ymateb LlC 
 

6.993 Byddai traffig yn lleihau ar y B4245 trwy Fagwyr ac i’r dwyrain o Gil-y- 

coed, ond byddai’n cynyddu o Gil-y-coed i Rogiet. Ni fyddai cynnydd o’r 

fath yn bygwth capasiti cludo’r ffordd. Derbynnir manteision ffordd 

gyswllt uniongyrchol o’r draffodd trwy’r B4245 ac ymlaen i orsaf Cyffordd 
Twnnel Hafren, ond materion lleol yw’r rhain i Gyngor Sir Fynwy ymdrin â 

nhw. Mae’r holl dir sydd wedi’i gynnwys yn y gorchymyn prynu gorfodol 

yn angenrheidiol ar gyfer y cynllun. Derbynnir y byddai effaith weledol 
niweidiol sylweddol ar rannau o Wastadeddau Gwent yn ystod adeiladu a 

gweithredu’r draffordd, ac y byddai hynny’n berthnasol hefyd ger 

Llanfihangel Rogiet. 

 
 
 

Ms Catherine Grady (O6918) 
 

6.994 Byddai’r cynllun yn dileu traffig busnes o Gasnewydd a dylid ailystyried ei 

ddyluniad wrth Gas-bach a Magwyr. Dylai dewis amgen 19 gael ei 

archwilio’n llawnach yn lle hynny. Gellid gwneud hyn orau trwy gynyddu 

nifer y twneli ym Mrynglas i 4, a’r ddau’n cynnwys dwy lôn o draffig. 
Dylid gwrthsefyll argymhelliad gwrthwynebwyr i gau C27 oherwydd 

byddai hynny’n gorfodi traffig ar hyd Forge Lane, yr holl ffordd yn ôl i 

Fachen a Thŷ-du er mwyn cyrraedd yr M4 trwy G28. Byddai hynny’n cael 
effaith niweidiol ar y pentrefi amgylchynol. Dylid gwella’r arwyddion i’r 

dociau wrth gyffordd Magwyr ac ailystyried eu lleoliad. Mae sŵn traffig yn 

broblem go iawn sy’n effeithio ar iechyd ac, yn yr ystyr honno, byddai’r 

cynllun yn rhy agos i ardaloedd preswyl sy’n ehangu. 
 

Ymateb LlC 
 

6.995 Nid oes angen ailddylunio cyffyrdd Magwyr a Chas-bach oherwydd byddai 

gyrwyr yn gallu dewis defnyddio’r traffyrdd newydd neu bresennol yn 

dibynnu ar eu taith neu amodau’r rhwydwaith. Trwy ddarparu traffordd 
newydd i’r de o Gasnewydd, byddai traffig strategol yn teithio ar ffordd 

fodern tra byddai traffig lleol yn gallu parhau i ddefnyddio’r M4 wedi’i 

hailddosbarthu o amgylch Casnewydd. Byddai’r draffordd yn elwa o’r 

cyffyrdd canolraddol wrth Ffordd Dociau Casnewydd a Glan Llyn y gellid 
eu defnyddio i gyrraedd y ddinas. Byddai’r arwyddion negeseuon 

amrywiol presennol ac arfaethedig yn helpu i roi gwybod i yrwyr o flaen 

llaw am ddigwyddiadau neu oedi fel y gallant ddefnyddio llwybrau amgen. 
 

6.996 Dangosodd arfarniad llawn o Ddewis Amgen 19 na fyddai’n darparu digon 

o gapasiti yn y tymor hwy ac y byddai tagfeydd yn parhau ar adegau 

brig, yn enwedig rhwng C25 a Ch24. Byddai’n cael effeithiau niweidiol ar 
lefelau sŵn, ansawdd aer ac allyriadau i’r gogledd o Gasnewydd a 

byddai’n golygu bod angen dymchwel eiddo. Byddai amrywiad y 

gwrthwynebwr ar y dewis amgen hwnnw’n darparu buddion a chostau 
tebyg, ond ni fyddai’r rhan o’r M4 lle ceir y traffig trymaf, i’r gorllewin o’r 

twneli, yn cael ei lliniaru’n ddigonol. Byddai cost y dewis amgen yn cael ei 
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hystyried yn fwy na Dewis Amgen 19, ac ni fyddai’r BCR yn well na 0.17, 

sy’n werth gwael iawn am arian. 
 

6.997 Mae LlC yn cytuno â Ms Grady y byddai cau C27 yn cael effeithiau 

niweidiol difrifol helaeth ar y rhwydwaith, pobl a phentrefi lleol. Derbynnir 
bod traffig ar draffyrdd yn creu canlyniadau sŵn annymunol, ond byddai’r 

cynllun yn cynnwys rhwystrau atal sŵn lle y bo’n briodol, gan gynnwys 

yn yr ardaloedd hynny ger ardaloedd preswyl. 
 

Mr John Evans (O6908) 
 

6.998 Er y cefnogir y cynllun yn gryf mewn egwyddor, dylid ei wella trwy 

gynnwys cysylltiad o’r M48 i’r B4245 ac i ardal parcio a theithio Cyffordd 

Twnnel Hafren. Byddai hynny’n lleihau traffig tua’r dwyrain ar y B4245 a 
thraffig sy’n defnyddio’r M4 bresennol wrth G23A trwy ail-lwybro’r cynllun 

o G23 o amgylch gogledd Magwyr a Gwndy, gan groesi’r M4 bresennol i’r 

gorllewin o G23, oherwydd byddai hynny’n cynnal mynediad rhwydd i 
ardal wasanaethau’r draffordd, diwydiant a’r A4810 wrth G23A yr M4 

bresennol. 
 

Ymateb LlC 
 

6.999 Byddai’r cynllun yn darparu’r cysylltiad a ddymunir rhwng y B4245, yr 

M48 a rhwydwaith y draffordd wrth G23, gan felly wella hygyrchedd lleol, 

gan gynnwys hwnnw i orsaf reilffordd Twnnel Hafren. Penderfynwyd ar y 

dyluniad yn dilyn trafodaethau â swyddogion o Gyngor Sir Fynwy, a 
gynhaliodd ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â chyfleusterau mynediad a 

pharcio yn yr orsaf. 
 

6.1000 Mae’r dewis amgen a awgrymwyd gan Mr Evans yn debyg iawn i’r 

Llwybr Gwyrdd – Dewis Amgen 3 – sydd wedi cael ei archwilio’n fanwl. Yn 

gryno, 
 

• byddai’r cynllun cyhoeddedig yn darparu mynediad rhwng y 

draffordd a’r B4245 i’r gorllewin o Rogiet, tra byddai’r dewis amgen 

a awgrymwyd yn darparu mynediad i’r dwyrain o Rogiet; 
 

• byddai traffig o Gil-y-coed yn gallu cyrraedd y draffordd wrth G23 

yn union i’r gorllewin o Rogiet ac i’r dwyrain o Fagwyr. Ni fyddai’n 
gymharol gyflymach na haws i draffig gyrraedd y draffordd trwy’r 

Llwybr Gwyrdd; 
 

• byddai traffig ar rai rhannau o’r B4245 yn uwch ar y  Llwybr 

Gwyrdd nag ar lwybr y cynllun, ond byddai rhannau eraill yn gweld 

cynnydd mewn traffig, a 
 

• derbynnir mai prif fantais y Llwybr Gwyrdd fyddai i gwsmeriaid yr 

MSA sy’n teithio tua’r gorllewin. Fodd bynnag, gallent ddefnyddio’r 

M4 bresennol a fyddai wedi’i rhyddhau o oddeutu hanner ei 
thraffig, a byddai’r ardal wasanaethau’n parhau i fod yn hyfyw yn 

fasnachol. 
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Gwrthwynebwyr ysgrifenedig eraill na chyflwynodd ddatganiadau 

 i’ r Ymch wiliad  
 

6.1001 Derbyniwyd 319 o wrthwynebiadau ysgrifenedig unigol mewn ymateb i 

gyhoeddi’r Gorchmynion. Mae’r rhai a dynnwyd yn ôl erbyn diwedd yr 

Ymchwiliad wedi’u nodi yn Atodiad D. Cofnodwyd oddeutu 5,870 o 

wrthwynebiadau ymgyrch. Amlinellir manylion y gwrthwynebiadau ym 
mharagraffau 1.6 a 1.7 yr adroddiad hwn. Mae’r mwyafrif helaeth o’r 

rhain yn wrthwynebiadau anstatudol ac yn deillio o’r ymgyrchoedd 

helaeth yn ymwneud ag atal adeiladu’r ffordd. Y prif seiliau gwrthwynebu 

yw’r rhai a amlinellir ym mharagraff 1.13 yr adroddiad hwn ac yn y 
cyflwyniadau ysgrifenedig a dderbyniwyd. 
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7 DEWISIADAU AMGEN A GYNIGIWYD 
 

Dyma’r pwyntiau perthnasol: 
 

Cyflwyniad 
 

7.1 Derbyniodd LlC 22 dewis amgen awgrymedig yn lle’r cynllun erbyn diwedd 

y cyfnod a bennwyd ar gyfer cyflwyno’r dewisiadau amgen yn yr Hysbysiad 
cyhoeddus ac yn unol ag Adran 258 Deddf Priffyrdd 1980. Cyflwynwyd 6 

arall i’w hystyried wedi hynny. Ystyriwyd pob un (PIQ/111). 
 

7.2 Cyhoeddwyd manylion y dewisiadau amgen gan LlC mewn adroddiad 

cynhwysfawr anstatudol yn hwyr ym mis Mawrth 2017 a rhoddwyd 

crynodeb o’r adroddiad i oddeutu 110,000 o eiddo ledled rhan helaeth o 
Gwent. Gofynnwyd am sylwadau ar y dewisiadau amgen erbyn 10 Mai 

2017 (ID/017, ID/021, ID/022, PIQ/111, PIQ/112, PIQ121b). 
 

7.3 Rhoddir manylion y dewisiadau amgen a’u cymariaethau unigol â’r cynllun 

cyhoeddedig yn yr Adroddiad ar Ddewisiadau Amgen a Awgrymwyd gan 

Wrthwynebwyr, Mawrth 2017. Cyhoeddwyd arfarniad economaidd wedi’i 
ddiweddaru o’r dewisiadau amgen, a oedd yn amlinellu’r BCR ddiwygiedig 

ac yn ystyried costau’r mesurau lliniaru yn Nociau Casnewydd (a fyddai’n 

effeithio ar rai o’r dewisiadau amgen, ond nid eraill) a’r penderfyniad i 
ddileu tollau croesfan Hafren, ym mis Chwefror 2018 (PIQ/152). 

 

7.4 Cyflwynwyd oddeutu 82 ymateb gan Awdurdodau Lleol, cwmnïau ac 

unigolion yn mynegi cefnogaeth i’r dewisiadau amgen neu wrth- 

wrthwynebiad iddynt. Ymatebodd rai unigolion trwy ailddatgan eu 

gwrthwynebiad i’r cynllun cyhoeddedig. Triniwyd y rhain fel 
gwrthwynebiadau ysgrifenedig i’r cynllun gan nad oeddent yn cynnwys 

llawer a oedd yn berthnasol i’r dewisiadau amgen. Amlinellir yr holl 

ymatebion i’r adroddiad yn ID062. 
 

7.5 Yn yr Ymchwiliad, cyflwynwyd Dewisiadau Amgen 1, 2, 3 ac 11 yn fanwl 

gan eu cefnogwyr unigol ar ddiwrnodau amrywiol ac ymatebwyd iddynt 

gan LlC; croesholwyd pawb. O ran y lleill (heblaw am Ddewisiadau Amgen 
13, 14, 15 ac 16 a gefnogwyd gan ABP), cadeiriais drafodaeth bord gron 

gyhoeddus eang ar 16 Mai, 2017. Dilynwyd hynny gan gyflwyniad manwl a 

thrafodaeth ar y dewisiadau amgen ar 14 Mehefin 217. Yn dilyn y 
trafodaethau hynny, cynhyrchodd LlC PIQs121, 121a ac 121b i ymateb i 

gwestiynau a godwyd yn y ddau gyfarfod bord gron hyn. Mae’r dogfennau 

hyn, ynghyd â’r holl wrthwynebiadau cychwynnol, ymatebion gan y 
cyhoedd a’r adroddiadau amrywiol a gynhyrchwyd gan LlC ar lwybrau 

amgen, wedi ffurfio’r sail i ymdriniaeth yr adroddiad hwn o’r dewisiadau 

amgen a’r casgliadau a wnaed ynglŷn â’u rhinweddau cymharol o gymharu 

â’r cynllun (ID121, ID130). 
 

7.6 Awgrymwyd dewis amgen olaf mewn neges e-bost fer at Swyddog y 
Rhaglen ar 30 Hydref 2017 (O6927). Roedd yn argymell ffordd ddolen 

ogleddol yn lle mynd trwy Dwneli Brynglas. Ar fy nghais i, ymatebwyd i 

hyn yn briodol gan LlC. 
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7.7 Rhoddir isod fanylion byr am y dewisiadau amgen, yn seiliedig ar arfarniad 

LlC a chefnogwyr ohonynt yn yr Ymchwiliad ac yn PIQ/121, ac felly hefyd y 

pwyntiau perthnasol a wnaed gan yr ymatebwyr i’r ymarfer, ynghyd â 
chrynodeb o’r dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Ymchwiliad Cyhoeddus gan 

gefnogwyr dewisiadau amgen 1, 2, 3 ac 11. Yn ystod yr Ymchwiliad, 

tynnwyd Dewisiadau Amgen 8, 9, 10 ac 13, 14, 15 ac 16 yn ôl gan eu 
cefnogwyr unigol, sef Roadchef, Rontec ac ABP yn ôl eu trefn. 

 

7.8 Mae’r holl gostau a BCRau a ddyfynnwyd ar gyfer y dewisiadau amgen 

isod, sydd oll yn defnyddio gwerthoedd amser cenedlaethol Trysorlys EM 

yn gyson, wedi rhoi ystyriaeth i: 
 

• gostau uwch y cynllun o ganlyniad i’r gwaith y cytunwyd y byddai 

angen ei wneud yng Nociau Casnewydd (a fyddai’n cynyddu costau 
rhai o’r dewisiadau amgen); 

 

• y  cynnydd  mewn  traffig  a  fyddai’n  defnyddio  coridor  yr  M4  o 
ganlyniad i ddileu tollau Croesfan Hafren, ac 

 

• er mwyn cymharu â’r dewisiadau amgen, byddai cost y cynllun 
cyhoeddedig oddeutu £1.321m ac yn darparu BCR o 1.69. 

 

Dyma’r dewisiadau amgen: 
 

Dewis Amgen 1, a adwaenir fel y Llwybr Glas 
 

7.9 Cefnogwyd y dewis amgen hwn, y rhoddwyd llawer o gyhoeddusrwydd 

iddo, gan yr Athro Cole, a ymddangosodd fel tyst ar gyfer UK Cycling, ar y 
sail y byddai’n gwasanaethu fel llwybr cefnffordd pob diben â chyfyngiad 

cyflymder 50mya a allai liniaru’r draffordd bresennol pan fyddai angen. 

(Mae rhesymeg yr Athro Cole dros gefnogi’r dewis amgen i weithio ochr yn 

ochr â chynllun trafnidiaeth dorfol amhenodol o flaen yr oes wedi’i 
hamlinellu yn achos Cycling UK yn yr adroddiad hwn ynghyd â gwrthbrawf 

LlC o’i dystiolaeth). Cynhyrchodd LlC adroddiad dadansoddol manwl 64 

tudalen ar y ffordd amgen, ac fe’i rhoddwyd ar adnau cyn dechrau’r 
Ymchwiliad. (CD6.2.35, ID23). 

 

7.10 Byddai Dewis Amgen 1 yn gwella’r A48 SDR Casnewydd a’r A4810 trwy 

ddarparu trosffyrdd i wella capasiti ar draws y cyffyrdd presennol lle y bo’n 

ymarferol, ond heb wella llawer ar y cysylltiadau rhyng-gyffordd 

rhyngddynt. Byddai’r dewis amgen yn rhedeg fel ffordd ddeuol sengl i’r 
gorllewin o gyffordd yr A48/A4810 ond yn fforchi’n ffurf Y gan ddefnyddio’r 

ddwy ffordd hyn tua’r dwyrain o’r pwynt hwnnw. Yn y dwyrain, byddai’r 

dewis amgen yn ymuno â’r M4 bresennol heb ei gwella yn y Coldra (A48) 
ac ym Magwyr (A4810) ac, yn y gorllewin yng nghyfnewidfa un lefel Parc 

Tredegar a ddefnyddir yn helaeth ond a wellwyd yn ddiweddar. 
 

7.11 Byddai’r dewis amgen yn osgoi llawer o Wastadeddau Gwent ond byddai’n 
dymchwel y trosbontydd presennol i gerddwyr a beicwyr ar draws yr SDR 

a ddefnyddir yn helaeth. Nid oes unrhyw beth yn lle’r cyfleusterau hyn y 

gwneir defnydd helaeth ohonynt wedi cael ei gynnig na’i brisio yn erbyn y 
dewis amgen. Dangosodd dadansoddiad traffig LlC y byddai’r dewis amgen 
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yn cynnig rhywfaint o gydnerthedd rhwydwaith cyfyngedig i’r M4, ond 

byddai gwelliannau i’r coridor yn denu traffig oddi wrth Gasnewydd trefol 

i’r SDR ac felly’n annog llawer o draffig lleol i neidio rhwng cyffyrdd. 
Byddai hynny’n negyddu swyddogaeth strategol fwriadedig y dewis 

amgen. Byddai’n gwella mynediad at safleoedd cyflogaeth yn ne 

Casnewydd, ond yn rhwystro traffig lleol rhag dilyn llinellau dymunol i 
safleoedd amrywiol, gan felly leihau effeithiolrwydd y ffordd ddosbarthu 

bwysig hon. 
 

7.12 Byddai’r aflonyddu a fyddai’n deillio o adeiladu’r dewis amgen ar hyd yr 

A48 a’r A4810 yn berygl sylweddol i ddarparu ardal dai Glan Llyn, a 

gyrhaeddir o’r A4810. Mae’r ardal dai hon yn elfen bwysig o CDLl 

Casnewydd a, phe byddai’n cael ei haflonyddu, gallai’r diffyg canlyniadol 
yn y gyfradd darparu tai arwain at bwysau am amlygu safleoedd tai maes 

glas newydd yn groes i strategaeth y CDLl a Pholisi Cynllunio Cymru. 
 

7.13 Mae LlC o’r farn y byddai Dewis Amgen 1 yn costio oddeutu £838m yn ôl 

prisiau 2015 ac yn cynhyrchu BCR o 1.0. Roedd yr amcangyfrif o’r gost yn 

adlewyrchu natur anaeddfed y dyluniad, y safle cyfyngedig iawn â thraffig 

trefol trwm, ac elfen o risg a fyddai, fel mater o arfer Llywodraeth y DU a 
LlC, yn briodol i’w gam datblygu anaeddfed. Roedd yr Athro Cole yn 

amau’r gost honno a oedd bron ddwywaith cymaint â’i amcangyfrif 

cynharach, ond ni allai gynnig her dechnegol i’r ffigur uwch na phrawf 
cymhellol o’i ffigur is (PIQ152). 

 

7.14 Byddai’r dewis amgen yn arwain at gynnydd canfyddedig mewn sŵn a 

dirywiad o ran ansawdd aer mewn 3,600 o eiddo a fyddai o fewn 200m 

ohono. Byddai’n cynyddu allyriadau nwyon tŷ gwydr o ganlyniad i’w allu 

cyfyngedig i liniaru’r M4 bresennol ac yn denu llawer o draffig i 
ddefnyddio’r trosbontydd o fewn ychydig fetrau o gartrefi a adeiladwyd yn 

ddiweddar ar Corporation Road, Casnewydd ac yn agos i ddatblygiad 

preswyl presennol ac yn y dyfodol wrth ochr SDR yr A48 a’r A4810. Yn yr 
Ymchwiliad, dangosodd arddangosiad o’r cynlluniau y byddai ffordd 

gerbydau’r trosbontydd arfaethedig oddeutu 6.5m uwchben lefel y ddaear 

ac felly’n cysgodi anheddau cyfagos*. 
 

7.15 Nododd LlC y byddai angen i’r dewis amgen gael ei adeiladu ar hyd 

hydoedd o ffyrdd cyhoeddus sydd eisoes yn cludo llif traffig trwm. Byddai’n 
addas ar gyfer adeiladu fesul cam, ond byddai aflonyddu difrifol a hirfaith 

ar draffig presennol yn anochel. Byddai angen adeiladu waliau cynnal 

costus ar gyfer y ffyrdd ymuno/ymadael i wasanaethu’r cyffyrdd uwch. 
Byddai’r gwaith adeiladu fesul cam yn gostwng y perfformiad economaidd 

gwael ymhellach oherwydd nid yw ei negyddoldeb yn hynny o beth wedi 

cael ei ystyried yn y cyfrifiad BCR. 
 

7.16 Mae rhywfaint o’r tir sy’n angenrheidiol ar gyfer adeiladu ar hyd yr A4810 

eisoes ym mherchenogaeth yr awdurdod priffyrdd, ond ni fyddai hynny’n 

osgoi’r angen i symud ymlaen â chyhoeddi’r Gorchmynion Cefnffordd drafft 
statudol ac ymgynghoriadau, a fyddai’n cymryd amser. Oherwydd natur 

anochel y ffactor cyfreithiol hwnnw a’r angen i drefnu’r gwaith adeiladu 

fesul cam dros flynyddoedd, ni allai’r dewis amgen gael ei agor mor gyflym 



Adroddiad: APP/16/516215 

349 

 

 

 
 
 

â’r cynllun cyhoeddedig (PIQ/101b). 
 

7.17 Byddai’r dewis amgen yn bodloni chwech o amcanion y cynllun, ond pob 
un yn llai cystal na’r cynllun cyhoeddedig. Ni fyddai’n bodloni naw o 

amcanion y cynllun. 
 

*Nodyn yr Arolygydd. 
 

Dangoswyd safleoedd y cynigion o gymharu ag anheddau presennol yn ystod yr ymweliad 

safle â chwmni gyda’r Athro Cole a chynrychiolydd LlC ar 19 Medi 2017 (PIQ133). 

 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
 

7.18 Cynigiodd 10 unigolyn neu sefydliad gefnogaeth i’r dewis amgen, ac roedd 
12 yn ei wrthwynebu. Amlinellir manylion y rhain yn ID/41. 

 

7.19 Cadarnhaodd CNC y byddai’r dewis amgen yn cael llai o effaith o lawer ar 

Wastadeddau Gwent, gan effeithio’n uniongyrchol ar SoDdGAau Redwick a 
Llandyfenni yn unig. Roedd Cyngor Sir Fynwy o’r farn y byddai’r dewis 

amgen yn effeithio ar y glustogfa werdd ger y Parc Busnes a’r Bragdy ym 

Magwyr, y lleoliad i fynedfa pentref Magwyr a thirwedd o ddiddordeb 
hanesyddol eithriadol Gwastadeddau Gwent, er hynny i raddau dipyn yn 

llai na’r cynllun cyhoeddedig. 
 

7.20 Roedd Cyngor Dinas Casnewydd o’r farn y byddai gwahanu cymunedau i’r 
de o’r SDR yn annerbyniol ac y dylid rhoi mwy o ystyriaeth i’r effaith 

niweidiol y byddai’r dewis amgen yn ei chael ar lwybrau troed a llwybrau 

beicio. Roedd y Cyngor hefyd yn pryderu am yr effaith y byddai’r dewis 
amgen yn ei chael ar y dirwedd, amwynder gweledol Gwastadeddau 

Gwent, cefn gwlad agored, dinaslun Casnewydd a’r effaith niweidiol ar 

gymunedau cyfagos. 
 

7.21 Roedd Tata Steel yn gwrthwynebu’r dewis amgen oherwydd ni fyddai’n 

ychwanegu digon o gapasiti i’r rhwydwaith, ni fyddai’n mynd i’r afael â 

thwf traffig na chynaliadwyedd tymor hir, a byddai’n achosi aflonyddwch 
tymor byr niweidiol sylweddol i ffyrdd lleol yn ystod y broses adeiladu. 

Maen nhw’n dweud y byddai’n cael effaith ffisegol ar yr Orb a gwaith 

Llanwern. Maen nhw’n nodi bod y cefnogwr wedi honni bod digon o dir ar 

gael i ehangu’r llwybr o bosibl maes o law, ond nid yw hyn yn ystyried yr 
effaith ar y systemau trin dŵr wyneb, elifion a charthffosiaeth integredig 

sy’n ddarnau hanfodol o seilwaith ar gyfer gwaith dur Llanwern. Byddai 

hefyd yn cael effaith ar arae gymhleth o wasanaethau cyfleustodau 
hanfodol sy’n mynd ar draws yr A4810. Pe byddai’r dewis amgen yn mynd 

yn ei flaen, byddai angen creu cyffordd aml-lefel fawr (a heb ei phrisio) i 

wasanaethu’r gwaith dur – nid yw’n ymddangos bod y cefnogwr wedi 
ystyried y pwynt hwn. Gallai hynny achosi aflonyddwch i’r safle tirlenwi 

rheoli gwastraff, a golygu bod angen dymchwel adeilad pencadlys TATA 

neu ddiddymu cyfran sylweddol o’r system rheoli dŵr integredig. 
 

7.22 Roedd Arundal House Estates Ltd o’r farn y byddai’r dewis amgen yn cael 

effaith annerbyniol ar yr SDR, ar draffig busnes lleol yn ne Casnewydd ac 
ar ystad dai Maesglas. 



Adroddiad: APP/16/516215 

350 

 

 

 
 
 

7.23 Roedd unigolyn yn credu y byddai ehangu ardaloedd tai ger yr SDR yn 

golygu y byddai’r dewis amgen yn llygru mwy o ardaloedd byw nag a 

ragwelwyd yn flaenorol ac y dylai gael ei wrthod o blaid y cynllun 
cyhoeddedig. Roedd unigolyn arall yn credu bod y dewis amgen yn 

ddiffygiol oherwydd y byddai’n mynd trwy ardal amgylchynol Casnewydd 

ac nid o’i hamgylch, lle mae’r boblogaeth yn fwy tenau o lawer. Byddai’n 
cael effaith wael ar lawer o ardaloedd preswyl ac yn gostwng gwerth 

eiddo. Byddai’n mynd heibio i ardaloedd lle y byddai tai’n cael eu 

hadeiladu’n fuan, lle mae ardaloedd bywyd gwyllt eisoes yn datblygu a lle 
mae ysgol gynradd newydd wedi cael ei chwblhau’n ddiweddar. Byddai’n 

cael effaith niweidiol ar ddatblygiad tai Glan Llyn sy’n datblygu. Roedd Mr 

Paul Flynn, AS Casnewydd, yn ei wrthwynebu am sawl rheswm (S218). 
 

7.24 Amlygodd St Modwens Developments y byddai’r dewis amgen yn dinistrio’r 

athroniaeth fynediad gymeradwy sy’n sail i ddatblygiad Glan Llyn (S139). 
 

7.25 Wrth wrthwynebu’r cynllun, honnodd nifer sylweddol o unigolion ac 

ymgyrchwyr y byddai’r dewisiadau amgen, y cyfeiriodd llawer ohonynt at y 

Llwybr Glas, yn osgoi Gwastadeddau Gwent ac yn gallu cael eu hadeiladu’n 
gyflymach ac yn rhatach na’r cynllun. Roedd y Ffederasiwn Busnesau Bach 

yn cytuno â’r math hwnnw o gefnogaeth i ddewis amgen (ID41, ID61). 
 

7.26 Roedd eraill yn credu y byddai’r dewis amgen: 
 

• yn arwain at well ffordd i mewn ac allan o MSA Magwyr ac yn 

gwneud y defnydd gorau o seilwaith presennol Casnewydd; 
 

• yn darparu dewis amgen hyfyw yn lle’r cynllun cyhoeddedig ac yn 
werth ei ymchwilio ymhellach; 

 

• yn cael llai o effaith niweidiol na’r cynllun cyhoeddedig o ran y 
mwyafrif o’r agweddau amgylcheddol, gan y byddai’n defnyddio 
coridor trafnidiaeth sydd eisoes yn bodoli; 

 

• ni fyddai’n cael effaith niweidiol ar Ddociau Casnewydd a byddai’n 
croesi Afon Wysg mewn man culach, ac 

 

• yn  cyd-fynd  â  pholisïau’r  llywodraeth  ar  gynaliadwyedd,  dewis, 
lleihau traffig ac allyriadau carbon (ID41, ID61). 

 

Dewis Amgen 2 – Cam 1 y Llwybr Glas 
 

7.27 Er mwyn helpu i ymestyn costau dros fwy o flynyddoedd ariannol, mae’r 

dewis amgen, a gefnogwyd hefyd gan yr Athro Cole fel amrywiad ar 

Ddewis Amgen 1, yn cynnwys adeiladu cynnig llawn y Llwybr Glas (Dewis 
Amgen 1) fesul cam, gyda’r gwaith wedi’i gategoreiddio’n gamau 

cynharach a hwyrach. Byddai’r dewis amgen hwn yn cynnwys gwelliannau 

i SDR Casnewydd a’r A4810, a rhywfaint o waith ar gyffyrdd ar hyd y 
ffyrdd hynny rhwng C28 a Ch23A yr M4. Roedd LlC o’r farn y byddai’n 

costio £803m yn ôl prisiau 2015 ac yn cynhyrchu BCR o 1.13. 
 

7.28 Maen nhw hefyd yn dod i’r casgliad y byddai’r dewis amgen yn arwain at 
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gynnydd canfyddadwy mewn sŵn a dirywiad mewn ansawdd aer i’r 1,800 

o eiddo a fyddai o fewn 200m ohono. Byddai allyriadau nwyon tŷ gwydr yn 

cynyddu oherwydd ni fyddai’n lliniaru llawer ar dagfeydd ar yr M4. 
 

7.29 Yn yr un modd â Dewis Amgen 1, byddai angen i’r dewis amgen gael ei 

adeiladu ar hyd yr hydoedd o ffyrdd gweithredol sydd eisoes yn cludo 
llawer iawn o draffig. Byddai’n addas i’w adeiladu fesul cam, ond byddai 

aflonyddu difrifol ar draffig presennol yn anochel dros gyfnod hirfaith. 
 

7.30 Byddai’r dewis amgen yn cael yr un effeithiau yn union â Dewis Amgen 1 o 

ran ystyriaethau eraill (ID41, ID61). 
 

7.31 Byddai’r dewis amgen yn bodloni chwech o amcanion y cynllun, ond pob 

un yn llai cystal na’r cynllun cyhoeddedig. Ni fyddai’n bodloni naw o 

amcanion y cynllun. 
 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
 

7.32 Mae chwe unigolyn neu sefydliad yn cefnogi’r dewis amgen, ac mae 11 yn 

ei wrthwynebu. Mae manylion y rhain wedi’u hamlinellu yn ID/041 
(ID/030). 

 

7.33 Cadarnhaodd CNC y byddai’r dewis amgen yn cael llai o effaith o lawer ar 

SoDdGAau Gwastadeddau Gwent, gan effeithio’n uniongyrchol ar 
SoDdGAau Redwick a Llandyfenni yn unig. 

 

7.34 Roedd Cyngor Sir Fynwy o’r farn y byddai’r dewis amgen yn effeithio ar y 

glustogfa werdd ger y parc busnes a Bragdy Magwyr, y lleoliad i fynedfa 

pentref Magwyr a thirwedd o ddiddordeb hanesyddol eithriadol 
Gwastadeddau Gwent, er hynny i raddau dipyn yn llai na’r cynllun 

cyhoeddedig. 
 

7.35 Roedd Cyngor Dinas Casnewydd o’r farn y byddai gwahanu cymunedau i’r 

de o’r SDR yn annerbyniol ac y dylid rhoi mwy o ystyriaeth i’r effaith 

niweidiol y byddai’r dewis amgen yn ei chael ar lwybrau troed a llwybrau 
beicio. Roedd y Cyngor hefyd yn pryderu am yr effaith y byddai’r dewis 

amgen yn ei chael ar y dirwedd, amwynder gweledol Gwastadeddau 

Gwent, cefn gwlad agored, dinaslun Casnewydd a’r effaith niweidiol ar 

gymunedau cyfagos. Byddai’r effaith ar fioamrywiaeth ar draws 
Gwastadeddau Gwent yn is o lawer o gymharu â’r cynllun cyhoeddedig, a 

byddai llai o lawer o gynefinoedd blaenoriaeth amrywiol yn cael eu colli. 
 

7.36 Roedd unigolion yn credu y byddai’r dewis amgen: 
 

• yn darparu dewis amgen hyfyw yn lle’r cynllun cyhoeddedig ac yn 
werth ei ymchwilio ymhellach, ac 

 

• yn cael llai o effaith niweidiol na’r cynllun cyhoeddedig o ran y 
mwyafrif o’r agweddau amgylcheddol, gan y byddai’n defnyddio 

coridor trafnidiaeth sydd eisoes yn bodoli. 
 

7.37 Roedd unigolion eraill yn credu: 
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• nad oedd y dewis amgen yn ddigon strategol 
 

• y byddai’n mynd trwy Gasnewydd yn hytrach nag o’i amgylch, gan 

felly greu llygredd mewn ardaloedd lle mae pobl yn byw, gan 

gynnwys nifer sylweddol o ardaloedd datblygiadau tai  newydd, 
ysgol gynradd newydd a llynnoedd bach lle y ceir bywyd gwyllt; 

 

• y byddai’n lleihau gwerth yr eiddo lleol niferus yn yr ardal yn 
ddifrifol; 

 

• y byddai’n cyd-fynd â pholisïau’r llywodraeth ar gynaliadwyedd, 
dewis, lleihau traffig ac allyriadau carbon, ac 

 

• y byddai’n arwain at well ffordd i mewn ac allan o MSA Magwyr o 

gymharu â’r cynllun cyhoeddedig. 
 

Dewis Amgen 3 (a adwaenir fel y Llwybr Gwyrdd) 
 

7.38 Roedd y dewis amgen yn cael ei gefnogi gan breswylwyr ardal Rogiet a 

gadarnhaodd y byddai’r un fath yn union â’r cynllun cyhoeddedig o 

gyffordd Glan Llyn tua’r gorllewin. I’r dwyrain o gyffordd Glan Llyn, 
byddai’r dewis amgen yn gwyro i’r gogledd gan fynd heibio ychydig i’r 

dwyrain o waith dur Llanwern ac i’r gorllewin o Fryn Wilcrick, cyn ymuno 

â’r draffordd bresennol trwy gyfnewidfa gyfun llif rhydd i’r gorllewin o 
G23A. Byddai’r trosbontydd presennol sy’n ffurfio C23A yn cael eu disodli i 

ddarparu traffordd tair lôn ddeuol trwy’r gyffordd. Byddai dwy gylchfan un 

lefel ychwanegol wedi’u cysylltu trwy ffordd gyswllt fer yn cael eu lleoli ar 

yr M48 a’r B4245 bresennol rhwng Rogiet a Chil-y-coed. 
 

7.39 Roedd LlC o’r farn y byddai’r dewis amgen yn costio oddeutu £1.376m ac 
yn darparu BCR o 1.34. Byddai angen adeiladu arglawdd drud o’r gorllewin 

o Fryn Wilcrick i bwynt ychydig i’r dwyrain o bencadlys y gwaith dur, lle y 

byddai’n amharu ar reilffordd fewnol y gwaith dur mewn man allweddol 
(PIQ079). Roedd y cefnogwyr yn herio’r gost, gan honni y gallai fod yn 

rhatach na’r cynllun cyhoeddedig ond, a hwythau’n bobl leyg, ni wnaethant 

gynnig unrhyw dystiolaeth dechnegol i ategu eu pryder. 
 

7.40 Byddai’r dewis amgen yn lleihau’r effaith ar Ardal Gadwraeth ganoloesol 

Llanfihangel Rogiet yn sylweddol trwy ddileu’r angen am ffordd gyfochrog 
wrth ymyl yr M4 o G23A i G23 a’r gyffordd hambyrgyr arfaethedig i’r 

gogledd o Rogiet. Byddai’n cynyddu’r effaith ar ardal hanesyddol Wilcrick a 

byddai’r cylchfannau sy’n gysylltiedig â chyffordd arfaethedig yr M48- 
B4245 yn debygol o gael rhywfaint o effaith ar leoliad diffiniedig y Parc a 

Gardd Cofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig Gradd I yn Nhŷ 

Dewstow a lleoliadau adeilad Gradd II rhestredig Tŷ Dewstow a’r 

adeileddau Gradd II* a II rhestredig gerllaw (PIQ/096, PIQ/097, PIQ/100). 
 

7.41 O gymharu â’r cynllun cyhoeddedig, byddai’r dewis amgen: 
 

• yn hirach, gan felly gynyddu allyriadau nwyon tŷ gwydr; 
 

• yn cael effaith debyg ar sŵn traffig ac ansawdd aer lleol; 
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• o fudd i eiddo yng ngorllewin a gogledd-orllewin Magwyr ac wrth 

ochr y B4245, tra byddai’n cael effaith niweidiol fach ar eiddo yn 

Bishton a Wilcrick, yn ogystal â chornel ogledd-orllewinol Cil-y-coed; 
 

• yn llwytho mwy o draffig ar y B4245; 
 

• yn cael mwy o effaith niweidiol ar amaethyddiaeth na’r cynllun, gan 
effeithio ar dir amaethyddol gradd uwch i’r gogledd o’r M4 

bresennol, yn ogystal ag effeithio ar dir amaethyddol da arall er 

mwyn cael deunydd o’r pwll benthyg ar Fferm Green; 
 

• yn bodloni 9 o amcanion y cynllun cystal â’r cynllun cyhoeddedig a 
phum amcan yn llai cystal, ac 

 

• yn cael effaith niweidiol ychydig yn is ar SoDdGAau Gwastadeddau 
Gwent, fel y cadarnhawyd gan CNC. 

 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
 

7.42 Roedd saith unigolyn neu sefydliad yn cefnogi’r dewis amgen ac roedd 20 
yn ei wrthwynebu (ID/030). 

 

7.43 Tynnodd Cyngor Sir Fynwy sylw at yr effaith bosibl ar y dirwedd sensitif ac 
uwch i’r gogledd o’r M4, sydd â golygfeydd hir ar draws tirwedd o 

ddiddordeb hanesyddol eithriadol Gwastadeddau Gwent, yn ogystal â’r 

effaith bosibl ar Heneb Restredig (SAM) Bryn Wilcrick. I’r gogledd a’r 
gorllewin o Fryn Wilcrick, gallai’r dewis amgen gael effaith niweidiol ar 

ddau Safle o Bwys er Cadwraeth Natur (SINC). 
 

7.44 Mynegodd Cyngor Dinas Casnewydd bryder am yr effaith y byddai’r dewis 
amgen yn ei chael ar y rhwydwaith priffyrdd lleol, traffig NMU, hawliau 

tramwy cyhoeddus a’r posibilrwydd o wahanu safleoedd cyflogaeth mawr 

oddi wrth weddill Casnewydd. Roedd y Cyngor o’r farn y byddai’r dewis 
amgen yn cael effaith weledol fwy o lawer na’r cynllun cyhoeddedig, er y 

byddai’n osgoi’r ardal SoDdGA ar ffin Casnewydd/Sir Fynwy. Byddai hefyd 

yn cael llai o effaith ar SoDdGA Gwastadeddau Gwent ac yn arwain at golli 
llai o berthi na’r cynllun cyhoeddedig. 

 

7.45 Mynegodd Cyngor Cymuned Bishton ei wrthwynebiad i’r dewis amgen, yn 
bennaf ar sail yr effaith niweidiol y byddai’n ei chael ar y dirwedd, 

treftadaeth ac asedau bywyd gwyllt. 
 

7.46 Mae Tata Steel yn gwrthwynebu’r Llwybr Gwyrdd oherwydd: 
 

• ni fyddai’n cyflawni’r un buddion traffig â’r cynllun cyhoeddedig; 
 

• byddai’n cael effaith enfawr, gymhleth, aflonyddol a chostus ar 
ardal allweddol o’r gwaith dur na fydd modd ei lliniaru, o bosibl. 
Byddai’n tarfu ar y brif fynedfa i’r gwaith, y byddai angen ei 

hadleoli, ac felly hefyd y safle tirlenwi rheoli gwastraff, ardaloedd 
siyntio’r rheilffordd a’r lagwnau mewnol, a 



Adroddiad: APP/16/516215 

354 

 

 

 
 
 

• byddai’n  cynhyrchu  effaith  amgylcheddol  niweidiol  yn  adeiladau 
pencadlys y cwmni (ID/120). 

 

7.47 O ran y dewis amgen, roedd unigolion yn credu: 
 

• y byddai’n torri coridor trwy ardal o gefn gwlad sydd heb ei difetha 
ar hyn o bryd; 

 

• y byddai’n cael effaith niweidiol sylweddol ar fioamrywiaeth a thir 
amaeth o ansawdd uchel; 

 

• y byddai angen iddo gael ei adeiladu ar arglawdd 8m o uchder, 
gyda strwythurau amlwg, a fyddai’n dominyddu tirwedd sy’n 
wastad fel arall; 

 

• y byddai’n cael effaith niweidiol ar bentrefi Wilcrick a Bishton ac ar 
leoliad y fryngaer ar Fryn Wilcrick; 

 

• y byddai’n achosi llifogydd o bosibl ac, wrth fynd trwy dir Tata, y 

gallai ledaenu halogiad; 
 

• y byddai’n achosi llygredd golau, sŵn ac aer yn Bishton a Wilcrick 

yn ogystal ag mewn ardal a fynychir gan adar dŵr; 
 

• na fyddai’n integreiddio’n dda â’r rhwydwaith ffyrdd presennol; 
 

• y byddai’n amddifadu pobl leol ac eraill o’r cyfle i feicio, loncian a 
cherdded, ac 

 

• na fyddai’n bodloni rhai o 15 o amcanion penodedig y cynllun. 
 

7.48 Roedd unigolion eraill o blaid y dewis amgen oherwydd: 
 

• byddai’n  symud  traffig  swnllyd  oddi  wrth  Fagwyr  a  Gwndy  i 
ddyffryn cymharol amhoblog ac ardal y gwaith dur, a 

 

• byddai’n gwella mynediad i MSA Magwyr. 
 

7.49 Roedd perchenogion Bryn Wilcrick o’r farn, ar y cyfan, fod y dewis amgen 
yn well na’r cynllun cyhoeddedig. 

 

Dewis Amgen 4 – a ila lin io’r cyn llun i’r gog ledd a’r gor llewin o Wilc rick Road  
 

7.50 Byddai’r dewis amgen yn union yr un fath â’r cynllun cyhoeddedig o safle 

ger cyffordd arfaethedig Glan Llyn tua’r gorllewin, ond tua’r dwyrain o’r 

gyffordd byddai’r dewis amgen yn mynd i’r gogledd ar hyd ochr 

ddwyreiniol gwaith dur Llanwern, yn mynd heibio i’r gorllewin o Fryn 
Wilcrick, dros yr M4 bresennol ac yna’n troi i’r dwyrain tuag at gyfnewidfa 

Magwyr i ffurfio’r cysylltiad dwyreiniol wrth G23. 
 

7.51 Mae LlC o’r farn y byddai’r dewis amgen yn costio £1,393m yn ôl prisiau 

2015 ac yn cynhyrchu BCR o 1.40 (PIQ121b Atodiad F, PIQ152). 
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7.52 O gymharu â’r cynllun cyhoeddedig, byddai’r dewis amgen: 
 

• 1km yn hirach, byddai arno angen strwythurau, deunydd llenwi a 

thir ychwanegol, a byddai’n cynyddu nwyon tŷ gwydr; 
 

• yn cael llai o effaith ar SoDdGAau Gwastadeddau Gwent, fel y 
cadarnhawyd gan CNC, ond mwy o effaith ar dir amaeth o ansawdd 
da i’r gogledd o’r M4 bresennol ac yn creu mwy o wahanu; 

 

• yn cael effaith niweidiol ar weithrediad y gwaith dur; 
 

• yn cael effeithiau tebyg ar sŵn ac ansawdd aer, ac 
 

• yn bodloni 13 o amcanion y cynllun, gan gyflawni un amcan yn llai 

cystal. 
 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
 

7.53 Ni  chynigiodd  unrhyw  unigolion  na  sefydliadau  gefnogaeth  i’r  dewis 

amgen, ac roedd 10 yn ei wrthwynebu. 
 

7.54 Cadarnhaodd CNC y byddai’r dewis amgen yn cael llai o effaith ar 

SoDdGAau Gwastadeddau Gwent na’r cynllun cyhoeddedig. 
 

7.55 Tynnodd Cyngor Sir Fynwy sylw at yr effaith bosibl ar y dirwedd sensitif ac 

uwch i’r gogledd o’r M4 sydd â golygfeydd hir ar draws tirwedd o 

ddiddordeb hanesyddol eithriadol Gwastadeddau Gwent, yn ogystal â’r 
effaith bosibl ar Heneb Restredig (SAM) Bryn Wilcrick. I’r gogledd a’r 

gorllewin o Fryn Wilcrick, gallai’r dewis amgen gael effaith niweidiol ar 

ddau Safle o Bwys er Cadwraeth Natur. 
 

7.56 Mynegodd Cyngor Dinas Casnewydd bryder am yr effaith niweidiol 

sylweddol ar y rhwydwaith priffyrdd lleol a hawliau tramwy cyhoeddus, a’r 

posibilrwydd o wahanu Casnewydd oddi wrth safleoedd cyflogaeth mawr. 
Byddai’n cael llai o effaith ar SoDdGA Gwastadeddau Gwent a llai o effaith 

ar berthi na’r cynllun cyhoeddedig. 
 

7.57 Roedd Tata Steel yn gwrthwynebu’r dewis amgen oherwydd: 
 

• ni fyddai’n cyflawni’r un buddion traffig â’r cynllun cyhoeddedig; 
 

• byddai’n  cael effaith  enfawr,  gymhleth,  aflonyddol  a  chostus  ar 

weithrediad gwaith dur Llanwern na fydd modd ei lliniaru, o bosibl; 
 

• byddai’n tarfu ar y brif fynedfa i’r gwaith, y byddai angen ei 
hadleoli, ac felly hefyd y safle tirlenwi rheoli gwastraff a’r lagwnau 

mewnol, a 
 

• byddai’n cael effaith amgylcheddol niweidiol ar adeiladau pencadlys 

y cwmni (ID/120). 
 

7.58 O ran y dewis amgen, roedd unigolion yn credu: 
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• y byddai’n torri coridor trwy ardal o gefn gwlad sydd heb ei difetha 
ar hyn o bryd; 

 

• y byddai’n cael effaith niweidiol sylweddol ar fioamrywiaeth; 
 

• y byddai angen iddo gael ei adeiladu ar arglawdd 8m o uchder, 

gyda strwythurau amlwg, a fyddai’n dominyddu tirwedd sy’n 
wastad fel arall; 

 

• y byddai’n cael effaith niweidiol ar bentrefi Wilcrick a Bishton ac ar 

leoliad y fryngaer ar Fryn Wilcrick; 
 

• y byddai’n achosi llifogydd o bosibl ac, wrth fynd trwy dir Tata, y 
gallai ledaenu halogiad; 

 

• y byddai’n achosi llygredd golau, sŵn ac aer yn Bishton a Wilcrick 

yn ogystal ag mewn ardal a fynychir gan adar dŵr, ac 
 

• na fyddai’n integreiddio’n dda â’r rhwydwaith ffyrdd presennol. 
 

Dewis Amgen 5 – adleoli rhan o G23 rhwng Rogiet a Chil-y-coed 
 

7.59 Mae’r dewis amgen yn cynnwys elfennau llif rhydd y cynllun cyhoeddedig 

tua’r gorllewin wrth G23, ond: 
 

• byddai’r cylchfannau un lefel a’r cysylltiadau a ddarperir ganddynt 

yn cael eu hadleoli rhwng Rogiet a Chil-y-coed; 
 

• byddai  ffordd  gyswllt  ychwanegol  yn  cael  ei  darparu  â  gorsaf 

Cyffordd Twnnel Hafren o’r M48, a 
 

• byddai hyd newydd o draffordd yn cael ei ddarparu i gysylltu’r M48 
â’r M4 bresennol. 

 

7.60 Mae LlC yn cyfrifo y byddai’r dewis amgen yn costio £1.372m ac yn 

cynhyrchu BCR o 1.66 (ID127, PIQ121b Atodiad F, PIQ125). 
 

7.61 O gymharu â’r cynllun cyhoeddedig, byddai’r dewis amgen: 
 

• yn gofyn am strwythurau, deunydd llenwi a thir ychwanegol, ac 

adeiladu ffyrdd ychwanegol; 
 

• yn  hirach  i  gerbydau  sy’n  teithio  tua’r  dwyrain  rhwng  yr  M4 
bresennol ac Ail Groesfan Hafren; 

 

• yn darparu gwell mynediad i orsaf Cyffordd Twnnel Hafren; 
 

• yn cynhyrchu sŵn traffig tebyg ac yn cael effaith debyg ar ansawdd 
aer lleol; 

 

• yn hirach ac yn cynyddu allyriadau nwyon tŷ gwydr; 
 

• yn lleihau’r effaith weledol ar Ardal Gadwraeth Llanfihangel Rogiet; 
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• yn cael effeithiau niweidiol tebyg ar Dŷ Dewstow a’i Ardd 

Gofrestredig ag a ddisgrifiwyd ar gyfer Dewis Amgen 3 (gweler 

paragraff 7.40 uchod); 
 

• yn cynyddu’r effaith ar dir amaethyddol; 
 

• yn cael effaith lai niweidiol ar olygfeydd o eiddo, gan gynnwys y 
rhai hynny ar hyd y B4245, er y byddai effaith niweidiol ar eiddo ar 

ochr ddwyreiniol Rogiet, ac 
 

• yn bodloni 11 o amcanion y cynllun cystal â’r cynllun cyhoeddedig, 
ac 1 amcan yn llai cystal, ond 2 amcan yn well. 

 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
 

7.62 Roedd un unigolyn neu sefydliad yn cefnogi’r dewis amgen oherwydd ei 

fod yn ffafrio lleoliad y gyffordd arfaethedig, ac roedd 8 yn ei wrthwynebu 

oherwydd y byddai’r oedi wrth roi’r dewis amgen ar waith yn anfantais 
gyffredinol, sef pwynt a amlygwyd gan Tata Steel. 

 

7.63 Roedd Cyngor Sir Fynwy o’r farn y byddai’r dewis amgen: 
 

• yn cael effaith sylweddol ar y lletem las sy’n gwahanu Cil-y-coed 
oddi wrth Rogiet; 

 

• yn gallu effeithio ar ardal archaeolegol sensitif a Thirwedd o 
Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Gwastadeddau Gwent, o bosibl; 

 

• yn arwain at  golli rhan sylweddol o’r dirwedd uwch sensitif i’r 
gogledd o’r M4 a SINC glaswelltir, ac 

 

• yn effeithio ar olion archaeolegol claddedig. 
 

7.64 Mae Cyngor Sir Casnewydd o’r farn bod y cynllun yn dderbyniol at ei 

gilydd, er ei bod yn ymddangos y gallai fod effaith fwy ar fioamrywiaeth a 

cholli mwy o gynefin, o bosibl. 
 

7.65 Byddai’r dewis amgen yn arwain at ffordd i mewn ac allan hir a chymleth 

o’r MSA ym Magwyr. 
 

Dewis Amgen 6 – Ffordd gyswllt rhwng yr M48/B4245 a Chyffordd Twnnel 

Hafren 
 

7.66 Ychwanegiad cymharol syml yw hwn i’r cynllun cyhoeddedig (yn hytrach 

na dewis amgen yn ei le), wedi’i leoli cryn bellter oddi wrth ei ben 

dwyreiniol ac i’r dwyrain o Rogiet. Cynllun ffordd leol ydyw, i bob pwrpas, 

a fyddai’n cael ei ychwanegu at y draffordd newydd strategol. Roedd deg 
unigolyn neu sefydliad yn cefnogi’r cynnig ac roedd 11 yn ei wrthwynebu. 

 

7.67 Byddai’r cynnig yn cynnwys dwy gylchfan un lefel ychwanegol wedi’u lleoli 
ar yr M48 a’r B4245 bresennol. Byddai’r cylchfannau’n cael eu cysylltu 

trwy ffordd gyswllt fer, a byddai ffordd gyswllt ychwanegol yn cael ei 
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darparu â gorsaf Cyffordd Twnnel Hafren i’r de. 
 

7.68 Mae LlC yn cyfrifo y byddai’r dewis amgen yn costio £1,332m (gan 
gynnwys yr elfennau sy’n gyffredin â’r cynllun cyhoeddedig) ac yn 

cynhyrchu BCR gyfunol o 1.75 (PIQ121b Atodiad F, ID127). 
 

7.69 O gymharu â’r cynllun cyhoeddedig, byddai’r dewis amgen: 
 

• yn cael effaith niweidiol ychwanegol ar dir amaethyddol; 
 

• ychydig yn fuddiol i eiddo ar hyd y B4245 trwy Rogiet ac ar hyd 
ffordd fynediad yr orsaf; 

 

• yn cael effeithiau niweidiol tebyg ar Dŷ Dewstow a’i Ardd 

Gofrestredig ag a ddisgrifiwyd ar gyfer Dewis Amgen 3 (gweler 
paragraff 7.40 uchod); 

 

• yn cynhyrchu lefelau tebyg o allyriadau nwyon tŷ gwydr; 
 

• yn cael effaith debyg ar ansawdd aer lleol; 
 

• yn cael effaith ychydig yn niweidiol ar eiddo ar ochr ddwyreiniol 
Rogiet ac ar ochr orllewinol Cil-y-coed, ac 

 

• yn bodloni 12 o amcanion y cynllun cystal â’r cynllun cyhoeddedig a 

2 o’r amcanion yn well. 
 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
 

7.70 Nid oedd unrhyw unigolion na sefydliadau’n cefnogi’r dewis amgen, ac 

roedd 7 yn ei wrthwynebu. Mae Cyngor Sir Fynwy o’r farn y byddai’r dewis 

amgen yn cael effaith sylweddol ar y lletemau glas sy’n gwahanu Cil-y- 
coed a Rogiet yn weledol. Byddai’r oedi anochel, a fyddai’n gysylltiedig â 

mabwysiadu’r dewis amgen, yn cael effaith negyddol ar weithrediadau 

Tata Steel. 
 

Dewis Amgen 7 – Cysylltiad uniongyrchol â gorsaf Cyffordd Twnnel Hafren 
o G23 

 

7.71 Mae LlC o’r farn bod y dewis amgen lleol hwn, y gellid ei ystyried yn 

gynllun lleol annibynnol, yn fater i’r awdurdod lleol yn unig. Yn syml, 
mae’n cynnwys ffordd gyswllt ychwanegol o gylchfan y B4245 wrth G23 i 

orsaf Cyffordd Twnnel Hafren, gan felly wella mynediad i’r orsaf. Byddai 

cyfuno’r cynllun hwn â’r cynllun cyhoeddedig yn costio £1.324m ac yn 
cynhyrchu BCR o 1.70 (PIQ121b Atodiad F, ID125). 

 

7.72 Pe byddai’r ychwanegiad yn cael ei dderbyn fel ychwanegiad i’r cynllun 
cyhoeddedig, byddai’n cynyddu sŵn ac ansawdd aer lleol ger Rogiet, ond 

byddai o fudd i eiddo wrth ymyl y llwybr mynediad presennol i’r orsaf. 

Byddai’n cynyddu’r effaith ar Ardal Gadwraeth Llanfihangel Rogiet. 
 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
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7.73 Nid oedd unrhyw unigolion neu sefydliadau’n cefnogi’r dewis amgen ac 

roedd 7 yn ei wrthwynebu. 
 

7.74 Mae Cyngor Sir Fynwy o’r farn y byddai efffaith niweidiol uniongyrchol ar 

fan agored amwynder, lletem las ac ardal o sensitifrwydd archaeolegol, 
gan gynnwys lleoliadau eglwys y Santes Fair a Pharc Gwledig Rogiet. 

 

Dewisiadau Amgen 8 – 10 – Cysylltiadau amrywiol â chyffordd 23A 
 

7.75 Ar ddiwrnod 53 yr Ymchwiliad, tynnwyd Dewisiadau Amgen 8, 9 a 10 yn ôl 

yn ffurfiol gan eu cefnogwyr, sef Roadchef a Rontec. Nid oedd unrhyw 

barti arall wedi cyflwyno’r rhain erbyn y terfyn amser statudol ar gyfer 

cyflwyno dewisiadau amgen, ac mae’n amlwg bod y tri wedi cael eu 

hargymell dim ond er mwyn cynhyrchu rhwydwaith ffyrdd a fyddai’n 
gwasanaethu buddiannau MSA Magwyr yn well na’r cynllun. 

 

Dewis Amgen 11 – Gwella C23 
 

7.76 Byddai’r dewis amgen, a gefnogwyd gan Roadchef a Rontec, sef y 

perchenogion a’r gweithredwyr o fewn MSA Magwyr, yn ychwanegu ffordd 

ymuno arall tua’r gorllewin i gysylltu C23A bresennol â ffordd gerbydau’r 

cynllun tua’r gorllewin trwy gylchfan arfaethedig Newport Road. Byddai’r 
ffordd ymuno’n pontio’r draffordd arfaethedig yn union i’r gorllewin o 

Fagwyr. 
 

7.77 O gymharu â’r cynllun cyhoeddedig, mae LlC o’r farn y byddai’r ffordd 

ymuno ychwanegol: 
 

• yn costio oddeutu £15 miliwn yn fwy; 
 

• yn galluogi traffig o MSA Magwyr i gysylltu’n uniongyrchol â’r 

draffordd arfaethedig a theithio tua’r gorllewin heb orfod teithio ar 
hyd yr M4 bresennol neu ddefnyddio’r A4810; 

 

• yn cael effaith weledol ychydig yn niweidiol ar eiddo yn ngogledd- 
orllewin Magwyr, yn cynyddu sŵn ychydig yn yr eiddo hynny ac yn 

lleihau ansawdd aer fymryn yno; 
 

• yn gwella mynediad ar gyfer gorllewin Magwyr, MSA Magwyr a 
Pharc Busnes Wales One, ac 

 

• yn bodloni 13 o amcanion y cynllun cystal â’r cynllun cyhoeddedig 
ac 1 amcan yn llai cystal. 

 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
 

7.78 Roedd tri unigolyn neu sefydliad wedi cynnig cefnogaeth i’r dewis amgen 

ac roedd 7 wedi’i wrthwynebu. 
 

Dewis Amgen 12 – Ail alin iad bach i’r de o M eadows Road 
 

7.79 Byddai’r dewis amgen yn newid llinell y cynllun cyhoeddedig i’r de o 
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Meadows Road oddeutu 27m i osgoi effeithio ar ardal parcio ceir safle 

busnes International Automation and Control Systems. I wneud hyn, 

byddai angen adleoli peilon llinell bŵer 132kV Western Power ychwanegol, 
a allai arwain at oedi’r rhaglen tua 24 mis a cholli pŵer i Dwnnel Hafren ar 

reilffordd Llundain i Abertawe. 
 

7.80 Mae LlC o’r farn y byddai’r cynllun wedi’i ailalinio’n costio £1.323m yn ôl 

prisiau 2015 ac y byddai’n cynhyrchu BCR o 1.69. Mae hynny’n cynrychioli 
cost gyfalaf ychwanegol o oddeutu £2m (PIQ121b Atodiad F, PIQ125). 

 

7.81 Byddai’n osgoi effaith y cynllun ar ardal parcio ceir y safle. Byddai’r dewis 

amgen yn bodloni 14 o amcanion y cynllun cystal â’r cynllun cyhoeddedig. 
 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
 

7.82 Ni chynigiodd unrhyw unigolion na sefydliadau gefnogaeth i’r dewis amgen 

ac roedd 7 yn ei wrthwynebu. 
 

Dewisiadau Amgen 13, 14, 15, 16 a 17 – Llwybrau Doc y Gogledd a dileu 
cyffordd a ffordd gyswllt Ffordd y Dociau 

 

7.83 Ar ddiwrnod 67 yr Ymchwiliad, tynnwyd Dewisiadau Amgen 13, 14, 15, 16 

a 17 yn ôl yn ffurfiol gan eu cefnogwyr. Nid oedd unrhyw barti arall wedi 

cyflwyno’r rhain erbyn y terfyn amser statudol ar gyfer cyflwyno 
dewisiadau amgen, ac mae’n amlwg eu bod i gyd wedi cael eu hargymell 

gyda’r bwriad o gynhyrchu rhwydwaith ffyrdd a fyddai’n lleihau’r effaith ar 

Ddociau Casnewydd. 
 

Dewis Amgen 18 – Llif rhydd wrth G23 gyda chysylltiad â Ch23a (a 

adwaenir fel cynllun TR111 2006) 
 

7.84 Byddai’r dewis amgen yn darparu aliniad diwygiedig rhwng C23 a Ch23a 

ac yn uwchraddio C23 bresennol i hwyluso cysylltiadau llif rhydd â’r M4 

bresennol tua’r gorllewin a’r draffordd arfaethedig i’r de o Gasnewydd, ar 
yr un pryd â darparu hanner cyffordd ar ochr orllewinol Magwyr. 

 

7.85 Mae LlC o’r farn y byddai’n costio £1,358m yn ôl prisiau 2015, sef £37m 

yn fwy na’r cynllun cyhoeddedig, ac yn cynhyrchu BCR o 1.37 (PIQ121b 

Atodiad F, PIQ125). 
 

7.86 O gymharu â’r cynllun cyhoeddedig, byddai’n: 
 

• gwella mynediad ar gyfer gorllewin Magwyr ac MSA Magwyr; 
 

• yn dileu cysylltiad y B4245 wrth G23 a’r mynediad ar gyfer Gwndy, 
Rogiet a Chil-y-coed; 

 

• yn cynyddu traffig ar y B4245 trwy Fagwyr, Gwndy a Chil-y-coed; 
 

• yn cynyddu sŵn traffig ychydig a lleihau ansawdd aer lleol; 
 

• yn lleihau’r effaith ar Ardal Gadwraeth Llanfihangel Rogiet, ac 
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• yn bodloni 10 o amcanion y cynllun cystal â’r cynllun cyhoeddedig a 
4 o’r amcanion yn llai cystal. 

 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
 

7.87 Cynigiodd un sefydliad gefnogaeth i’r dewis amgen, ac roedd 7 yn ei 

wrthwynebu. 
 

Dewis Amgen 19 – Lledu twneli Bryng la s a’r draffordd ar hyd y lline ll  

bresennol 
 

7.88 Byddai’r dewis amgen yn lledu’r M4 bresennol i ddarparu traffordd pedair 

lôn ddeuol rhwng C29 yng Nghas-bach a Ch26 ym Malpas, a thraffordd tair 

lôn ddeuol rhwng C26 a Ch25. Byddai hynny’n cynnwys darparu twnnel 

tair lôn newydd (unffordd) tua’r gorllewin ym Mrynglas ac addasu’r twneli 
deuol presennol i gludo tair lôn o draffig tua’r dwyrain. Ni fyddai unrhyw 

welliannau’n cael eu gwneud i’r M4 bresennol i’r gorllewin o G29 nac i’r 

dwyrain o G25 (PIQ/112). 
 

7.89 Mae LlC o’r farn y byddai’r dewis amgen yn costio £743m yn ôl prisiau 

2015, sef tua hanner pris y cynllun cyhoeddedig, ac y byddai’n cynhyrchu 

BCR o 0.15. Oherwydd y byddai’r cynllun yn gofyn am wneud gwaith lledu 
ac adeiladu sylweddol gan ddilyn llinell bresennol y ffordd, byddai’n 

cymryd oddeutu 7.5 blynedd i’w gwblhau ac yn achosi oedi difrifol i draffig 

y draffordd. Nid yw anfanteision yr oedi hwn wedi’u cynnwys yn y BCR, 
sydd eisoes yn wael iawn (PIQ121b Atodiad F, PIQ125). 

 

7.90 Byddai’r dewis amgen yn gwella capasiti traffig ar hyd y draffordd 

bresennol rhwng C25 a C29, gan gynnwys y tagfeydd presennol wrth 
Dwneli Brynglas. Ym marn LlC, er y byddai hynny’n lliniaru tagfeydd ar 

hyd y rhan hon o’r draffordd, byddai hynny’n denu mwy o draffig i’r 

coridor gan achosi i’r rhan rhwng C24 a C25, lle na fyddai cynnydd mewn 
capasiti, ddisodli Twneli Brynglas fel y rhan lle y ceir y traffig mwyaf. Ni 

fyddai adeiladu twnnel i’r gogledd o’r M4 yn hytrach na’r de yn cynnig 

mantais ychwanegol, ond byddai’n ddrutach. 
 

7.91 Mae LlC hefyd o’r farn y byddai’r dewis amgen yn arwain at effeithiau 

niweidiol o ran sŵn traffig ffyrdd ac ansawdd aer lleol o gymharu â’r 
cynllun cyhoeddedig, oherwydd y byddai traffig yn cael ei symud yn 

agosach i’r mannau lle mae pobl yn byw, a byddai cynnydd mewn 

allyriadau nwyon tŷ gwydr o gymharu â’r cynllun. Mae’n derbyn y byddai’r 
effaith ar SoDdGAau Gwastadeddau Gwent yn cael ei hosgoi, ond byddai 

mwy o effeithiau ar y dirwedd ac effeithiau gweledol ar hyd y coridor 

presennol, gan gynnwys y rheiny o dwnnel newydd wrth Brynglas a 

strwythurau eraill cysylltiedig. Byddai gwaredu’r pridd o’r twneli wedi’u 
cloddio yn achosi problem fawr. Byddai creu twnnel newydd i’r de o Dwneli 

Brynglas yn golygu y byddai angen dymchwel nifer sylweddol o eiddo ac 

aflonyddu ar gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu. 
 

7.92 Byddai’r dewis amgen yn bodloni 6 o amcanion y cynllun, ond pob un yn 

llai cystal na’r cynllun cyhoeddedig, ac ni fyddai’n bodloni 9 o’r amcanion. 

Ni fydai’n gydnerth nac yn gynaliadwy, nac yn darparu digon o gapasiti yn 
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y tymor hwy, a byddai tagfeydd ar y draffordd bresennol yn parhau ar 

adegau brig. 
 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
 

7.93 Roedd pedwar unigolyn neu sefydliad yn cefnogi’r dewis amgen ac roedd 8 

yn ei wrthwynebu. 
 

7.94 Byddai lledu ardal lle y ceir tagfeydd presennol gan ddilyn llinell bresennol 

y ffordd yn gwaethygu’r problemau yn ystod y cyfnod adeiladu ac yn 
peryglu buddsoddiad mewn gweithrediadau Tata yng Nghymru. Byddai 

problemau tagfeydd tymor hir ac oriau brig yn parhau. 
 

Dewis Amgen 20 – Twnnel cyflawn o Fagwyr i Gas-bach 
 

7.95 Byddai’r dewis amgen yn cynnwys aliniad traffordd prif linell amgen rhwng 

C29 yng Nghas-bach a Ch23. Byddai’n fwy uniongyrchol ac yn fyrrach na’r 

cynllun cyhoeddedig a byddai mwyafrif y llwybr o fewn twnnel 16km o dan 

SoDdGAau Gwastadeddau Gwent a SAC Afon Wysg. 
 

7.96 Mae LlC o’r farn y byddai’n costio oddeutu £9,889m yn ôl prisiau 2015 ac 

yn cynhyrchu BCR o 0.16 (PIQ121b Atodiad F, PIQ125). Mae’n derbyn: 
 

• y byddai’n darparu llwybr cyflym, uniongyrchol, ond ni fyddai’n 
gwasanaethu Casnewydd a’r dociau cystal â’r cynllun cyhoeddedig 

oherwydd diffyg cyffordd ganolraddol; 
 

• y byddai’n lliniaru traffig ar yr M4, gan felly wella ansawdd aer lleol 
a lleihau sŵn traffig ffyrdd; 

 

• ni  fyddai’n  achosi  baich  ar  Wastadeddau  Gwent  na’r  Dirwedd 

Hanesyddol o ganlyniad i sŵn traffig neu ymyrraeth weledol; 
 

• y byddai’n achosi problem amgylcheddol fawr o ran gwaredu pridd 
 

• y byddai’n darparu mynediad da i MSA Magwyr, ac 
 

• y  byddai’n  bodloni  8  o  amcanion  y  cynllun  cystal  â’r  cynllun 
cyhoeddedig, 4 amcan yn llai cystal a 2 amcan yn well. 

 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
 

7.97 Roedd pedwar unigolyn neu sefydliad yn cefnogi’r dewis amgen a 9 yn ei 

wrthwynebu. 
 

7.98 O gymharu â’r cynllun cyhoeddedig, mae Tata Steel o’r farn: 
 

• y byddai risgiau geotechnegol sylweddol iawn i waith dur Tata lle 

mae mwyafrif y strwythurau wedi’u gosod ar byst sylfaen dwfn; 
 

• y byddai diffyg cyffordd i gysylltu â Chasnewydd yn anfantais 

sylweddol i’r gwaith dur ac yn cynyddu amser teithio i gyrchfannau 
canolraddol; 
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• bod cydnerthedd y ffordd yn amheus, er y byddai amserau teithio’n 
fyrrach o waith dur Port Talbot i Loegr, ac 

 

• y byddai oedi wrth ei weithredu yn cael effaith negyddol ar 
weithrediadau, a fyddai hefyd yn dioddef effaith niweidiol yn ystod 

ymchwiliadau geotechnegol. 
 

7.99 Roedd rhai unigolion yn cefnogi’r dewis amgen oherwydd y byddai’n cael 
effaith leiafsymiol ar ardaloedd bywyd gwyllt, ond roedd un yn ei 

wrthwynebu oherwydd y byddai’n cael effaith niweidiol ar eiddo. 
 

Dewis Amgen 21 – a adwaenir fel y llw ybr i’r de o Fagwyr  
 

7.100 Byddai hyn yn darparu aliniad traffordd prif linell fwy uniongyrchol rhwng 

cyffordd arfaethedig Glan Llyn a man casglu tollau Ail Groesfan Hafren. I’r 
gorllewin o Lan Llyn, byddai’r dewis amgen yr un fath yn union â’r cynllun 

cyhoeddedig. 
 

7.101 Mae LlC o’r farn y byddai’n costio £1.418m yn ôl prisiau 2015 a yn 
cynhyrchu BCR o 1.33 (PIQ121b Atodiad F, PIQ125). 

 

7.102 Ym marn LlC, byddai’r dewis amgen, o gymharu â’r cynllun cyhoeddedig: 
 

• yn cynhyrchu effaith ychydig yn niweidiol o sŵn traffig ffyrdd ac ar 

ansawdd aer lleol; 
 

• yn cynyddu’r effaith weledol ar eiddo i’r de o Fagwyr ond  yn 
lleihau’r effaith ar eiddo ar ochr ogleddol y dref ac yn Rogiet, gan 

gynnwys Ardal Gadwraeth Llanfihangel Rogiet; 
 

• yn creu effaith niweidiol sylweddol fwy ar Wastadeddau Gwent, gan 

gynnwys tir o fewn SoDdGAau Magwyr a Gwndy a Chors Magwyr, 

na fyddai’r cynllun cyhoeddedig yn effeithio ar y naill na’r llall 

ohonynt; 
 

• yn achosi i 2,475m ychwanegol o draffordd fynd trwy’r SoDdGAau, 
gyda 660m ychwanegol trwy Warchodfa Natur Cors Magwyr, a 
byddai’n bodloni 8 o amcanion y cynllun cystal â’r cynllun 

cyhoeddedig ond 6 o’r amcanion yn llai cystal. 
 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
 

7.103 Nid oedd unrhyw unigolion na sefydliadau’n cefnogi’r dewis amgen ac 

roedd 10 yn ei wrthwynebu. 
 

7.104 Roedd CNC o’r farn y byddai’r dewis amgen yn cael mwy o effaith ar 
SoDdGAau Gwastadeddau Gwent o ran cymryd tir na’r cynllun 

cyhoeddedig, ac y byddai’n cael mwy o effaith ar berygl llifogydd gan y 

byddai’r aliniad yn golygu y byddai mwy o’r llwybr yn cael ei leoli o fewn y 
gorlifdir llanw i’r de o Fagwyr a Gwndy. 

 

7.105 Roedd unigolion yn credu na fyddai’r dewis amgen yn gwella cysylltedd â 
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Chas-gwent, ond y byddai’n “ofnadwy o ddinistriol” i’r SoDdGAau a 

buddiannau amgylcheddol eraill, yn ogystal â bod o fewn 25m i nifer fawr 

o anheddau yng Ngwndy. Roeddent yn credu na allai’r dewis amgen fod yn 
gost-effeithiol ac y byddai’n achosi sŵn niweidiol wrth eiddo (yn enwedig o 

ystyried cyfeiriad y gwynt), ac anfanteision i’r dirwedd a bioamrywiaeth. 

Byddai’n gwneud Magwyr a Gwndy’n ynys gyda thraffyrdd o’u hamgylch. 
 

7.106 O  gymharu  â’r  cynllun  cyhoeddedig,  byddai’r  dewis  amgen  yn  gwella 

mynediad i MSA Magwyr. 
 

Dewis Amgen 22 – Cau cyffyrdd presennol yr M4 
 

7.107 Byddai’r dewis amgen hwn yn cau’r ffyrdd ymuno/ymadael sy’n wynebu 

tua’r dwyrain wrth G25 (Caerllion) a Ch26 (Malpas), ac yn cau C27 (High 

Cross) yn llwyr heb adeiladu unrhyw ran o’r cynllun arfaethedig. Diben y 

dewis amgen fyddai lleihau’r defnydd o’r M4 bresennol gan draffig lleol, 

gan felly osgoi’r angen am ffordd newydd. 
 

7.108 Roedd LlC yn credu y byddai’r dewis amgen sylfaenol yn costio £12m yn ôl 

prisiau 2015 ac yn cynhyrchu BCR negyddol oherwydd y byddai’n atal y 
llwybrau gorau ar gyfer traffig. Ym marn LlC, byddai gwerth presennol net 

y cynllun yn negyddol iawn (PIQ/121 Atodiad F, PIQ 121b Atodiad F, 

PIQ125). 
 

7.109 Mae LlC hefyd yn credu y byddai cynnydd annymunol mewn traffig lleol 

ledled Casnewydd ac ym Magwyr, Gwndy, Cil-y-coed a Rogiet. Byddai’r 
dewis amgen yn lleihau traffig ychydig rhwng C24 a Ch26 ar adegau brig 

ac yn cynyddu traffig ychydig rhwng C26 a Ch28 ar adegau brig, gan 

arwain yn gyffredinol at wahaniaeth o lai na 5% mewn llifoedd  ond 

cynyddu hyd teithiau at ei gilydd. Ni fyddai hynny’n datrys problemau 
cyfredol yr M4 bresennol ond yn gorfodi traffig i ddefnyddio llwybrau llai 

dymunol. 
 

7.110 Byddai’r dewis amgen yn cael effaith niweidiol ar ansawdd aer lleol ac 

allyriadau nwyon tŷ gwydr o gymharu â’r cynllun cyhoeddedig, ond 
byddai’r effaith ar Wastadeddau Gwent a’i thirwedd hanesyddol yn cael ei 

hosgoi’n llwyr. Byddai problemau gweithredol yn parhau ar yr M4 

bresennol a byddai effaith niweidiol o gymharu â’r cynllun cyhoeddedig o 

ran sŵn traffig ffyrdd. 
 

7.111 Byddai’r dewis amgen yn bodloni 5 o amcanion y cynllun, ond pob un yn 

llai cystal na’r cynllun cyhoeddedig. Ni fyddai’n bodloni 10 o amcanion y 
cynllun. 

 

Cefnogaeth neu wrth-wrthwynebiad i’r dewis amgen 
 

7.112 Roedd dau unigolyn neu sefydliad yn cefnogi’r dewis amgen ac roedd 10 

yn ei wrthwynebu. 
 

7.113 Mae Cyngor Dinas Casnewydd, wrth dderbyn asesiad LlC o’r dewis amgen, 
yn cydnabod y byddai llai o effaith ar dirwedd ac amwynder gweledol 

Gwastadeddau Gwent a chefn gwlad agored, ond yn sylweddoli’r effaith 
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niweidiol y byddai’n ei chael ar ffyrdd lleol o fewn y ddinas, o ran mwy o 

draffig, tagfeydd a llygredd aer. 
 

7.114 Byddai’r dewis amgen yn cael effaith niweidiol ar Tata Steel o gymharu â’r 
cynllun oherwydd byddai llifoedd traffig gryn dipyn yn waeth ar yr M4 

bresennol. 
 

7.115 Byddai’r dewis amgen yn cynnal mynediad i MSA Magwyr. 
 

7.116 Roedd unigolyn, wrth ymateb i’r cyhoeddiad cynhwysfawr o ddewisiadau, 
o’r farn y gallai fod gwerth i’r dewis amgen sylfaenol o’i wella/ ystyried 

wrth ochr: 
 

• uwchraddio’r M4 yn llawn i statws “traffordd glyfar”; 
 

• gwelliannau (heb eu nodi’n benodol) i ffyrdd lleol; 
 

• uwchraddio trafnidiaeth gyhoeddus yn sylweddol, yn benodol yn 
rhan o’r cynllun Metro; 

 

• llwybr rheilffordd gul ar hyd llinell yr A48 bresennol; 
 

• lledu’r  M4  ychydig (heb  ei  nodi’n  benodol)  gan  ddilyn llinell 

bresennol y ffordd, a’r 
 

• posibilrwydd o un twnnel ychwanegol ym Mrynglas, pe byddai ei 

angen yn y dyfodol, gan dderbyn y byddai hyn yn achosi 

aflonyddwch lleol i eiddo*. 
 

*Nodyn yr Arolygydd 
 

Dyna oedd craidd Dewis Amgen 27. 

 

7.117 Byddai  pecyn  o’r  fath  yn  bodloni  amcan  15  y  cynllun,  sef  sicrhau 
dewisiadau traffig mwy cynaliadwy. 

 

7.118 Roedd unigolion eraill yn credu na fyddai’r dewis amgen yn datrys 
problemau traffig gormodol ar yr M4 ac na fyddai tincera â chyffyrdd yn 

cael effaith go iawn, gan anwybyddu’r effaith niweidiol y byddai traffig 
wedi’i ddargyfeirio yn ei chael mewn ardal lle mae ffyrdd lleol eisoes yn 

brysur. 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Nid oedd y dewisiadau amgen canlynol (23-28) wedi cael eu hamlygu na’u cyflwyno gan 
wrthwynebwyr yn unol â’r raddfa amser a osodwyd gan statud ar gyfer llwybrau amgen nac 
fel a nodwyd yn y cyfarfodydd Cyn Ymchwiliad. Oherwydd iddynt gael eu cyflwyno’n hwyr, 
ni chawsant eu cynnwys yn y llyfryn dewisiadau amgen cynhwysfawr a gyhoeddwyd yn 
eang. O ganlyniad, nid oedd ymateb gan y cyhoedd i’r dewisiadau amgen penodol hyn ar 

gael i’r Ymchwiliad. 
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Dewis Amgen 23 – a adwaenir fel y Llwybr Glas gyda ffordd gyswllt 

Dyffryn 
 

7.119 Byddai’r dewis amgen yn amrywiad ar y Llwybr Glas (Dewis Amgen 1) yn 

deillio o ychwanegu Ffordd Gyswllt Dyffryn, ac fe’i cynigiwyd yn wreiddiol 

mewn arddangosfa yn 2013, ond ni chyflwynwyd ef yn ffurfiol mewn 

ymateb i gyhoeddi’r Cynllun Drafft, nac yn unol â’r cyfarwyddyd a roddwyd 

yn y cyfarfod Cyn Ymchwiliad (PIQ082). 
 

7.120 Byddai’r Ffordd Gyswllt yn cysylltu’r ffordd ddeuol arfaethedig i’r de o Barc 
Imperial, Coedcernyw â Dewis Amgen 1 wrth gylchfan Maesglas. Byddai 

aliniad Ffordd Gyswllt Dyffryn yn mynd i’r gogledd o’r brif linell reilffordd 
ac i’r de-ddwyrain o ardal breswyl Dyffryn, y byddai modd iddi ei 

chyrraedd o gysylltiad un lefel. Ffordd leol fyddai i bob pwrpas. 
 

7.121 Mae LlC o’r farn y byddai’r dewis amgen yn costio £916m, gyda BCR o 

0.45. 
 

7.122 Byddai’n gwella mynediad i safleoedd cyflogaeth i’r de o Gasnewydd, er y 

byddai’r effeithiau buddiol cyffredinol ar yr economi yn fwy cyfyngedig a 

lleol na’r cynllun cyhoeddedig, fel ar gyfer y Llwybr Glas (Dewis Amgen 1). 
 

7.123 O gymharu â’r cynllun cyhoeddedig, byddai’r dewis amgen yn cael llai o 

effaith ar fioamrywiaeth, er y byddai Ffordd Gyswllt Dyffryn yn cael effaith 
niweidiol o fewn SoDdGA Saint-y-brid, yn ogystal ag effeithiaiu 

amgylcheddol difrifol eraill sy’n gysylltiedig â Dewis Amgen 1. Byddai’n 

cael llai o effaith ar y dirwedd hanesyddol i’r de o Gasnewydd, er y byddai 
Ffordd Gyswllt Dyffryn yn arwain at leiniau bach o dir tirgaeëdig ac 

effeithiau gweledol ar gyrion Dyffryn. 
 

7.124 Byddai effeithiau niweidiol ar symudiad cerddwyr a beicwyr o ganlyniad i 

gynnydd mewn gwahanu a mwy o draffig a gwaith cyffyrdd ar yr SDR, yr 

A4810 a llwybr Ffordd Gyswllt Dyffryn. 
 

Dewis Amgen 24 – a adwaenir fel y Llwybr Melyngoch 
 

7.125 Mae’r dewis amgen hwn yn amrywiad ar y Llwybr Glas (cam 1, a adwaenir 

fel Dewis Amgen 2). Byddai’n cynnwys rhan 5.4 km newydd o ffordd a 
fyddai’n cael ei hadeiladu ar aliniad ymhellach i’r de o Ddewis Amgen 2 i 

gysylltu’r ddwy ran wedi’u huwchraddio o’r A4810 a’r A48 SDR 

Casnewydd. Byddai’r cynnig hwn yn cynnwys pont newydd dros Afon 

Wysg, rhan uwch trwy Ddociau Casnewydd ac i’r dwyrain o’r afon a 
chyffordd aml-lefel ar yr A4810 i gysylltu â’r A48. Wrth gysylltiad Parc 

Tredegar â’r M4, byddai cysylltiad llif rhydd yn cael ei ddarparu ar gyfer 

symudiadau mawr traffig. 
 

7.126 Mae LlC o’r farn y byddai’r dewis amgen yn costio £1,231m yn ôl prisiau 

2015 ac yn cynhyrchu BCR o 0.37 (ID125). 
 

7.127 O gymharu â’r cynllun cyhoeddedig, byddai’r dewis amgen yn darparu: 
 

• cydnerthedd rhwydwaith cyfyngedig; 
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• buddion hygyrchedd lleol; 
 

• ychydig o ryddhad o ran tagfeydd ar yr M4 presennol i’r graddau, 

erbyn 2037, y byddai buddion cychwynnol y dewis amgen yn cael 

eu gwrthbwyso gan dwf traffig, a fyddai’n arwain at broblemau 
capasiti; 

 

• datrysiad tymor hir anfoddhaol i’r problemau ar yr M4 a fyddai’n 
parhau i brofi problemau gweithredol, a 

 

• gwell mynediad i safleoedd cyflogaeth i’r de o Gasnewydd, er y 
byddai’r effeithiau buddiol i’r economi’n fwy cyfyngedig a lleol na’r 

cynllun cyhoeddedig. 
 

7.128 Byddai’r dewis amgen yn arwain at rywfaint o gynnydd canfyddadwy o ran 

sŵn mewn eiddo ar hyd y llwybr, ond byddai’n osgoi effeithiau ar 
Wastadeddau Gwent a’r dirwedd hanesyddol i raddau helaeth. 

 

7.129 Mae LlC hefyd o’r farn oherwydd na fyddai’r dewis amgen yn lliniaru traffig 
ar yr M4 bresennol cymaint â’r cynllun cyhoeddedig, y byddai llai o fuddion 

sŵn yn yr ardal honno. Hefyd, byddai effaith niweidiol gyffredinol ar 

ansawdd aer lleol o gymharu â’r cynllun cyhoeddedig a byddai’r dewis 

amgen yn cynyddu allyriadau nwyon tŷ gwydr oherwydd ni fyddai’n lliniaru 
llawer ar dagfeydd ar y draffordd bresennol. Byddai’r effaith amgylcheddol 

ar gymunedau presennol yng Nghasnewydd yn ddifrifol. 
 

7.130 Byddai effaith niweidiol ar symudiad cerddwyr a beicwyr o ganlyniad i fwy 
o wahanu yn sgil y cynnydd mewn traffig a’r gwaith cyffordd ar hyd rhan o 

SDR yr A48 a’r A4810. Byddai hynny’n effeithio ar symudiad pobl a 

defnyddwyr nad ydynt yn fodurwyr. 
 

Dewis Amgen 25 – Twnnel o’r dwyra in o G24 i’r gor llew in o G 26, i’r de o  
dwneli Brynglas 

 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Datblygwyd y dewis amgen hwn, a oedd wedi’i seilio ar ddiffiniad eang i ddechrau, gan LlC 
yn ystod yr Ymchwiliad a chadarnhaodd y cefnogwr fersiwn derfynol ddiwygiedig o’r dewis 
amgen ar 28 Medi 2017. 

 

7.131 Byddai’r dewis amgen yn defnyddio twnnel i gludo traffig trwodd y 

draffordd o G24 i G26. Rhoddir ei fanylion yn ID/103. Byddai’r twnnel yn 

cynnwys traffordd tair lôn ddeuol a byddai ei byrth i’r dwyrain o G24 yn y 

dwyrain ac i’r gorllewin o G26 yn y gorllewin. Byddai’r M4 bresennol rhwng 
C24 a Ch26 yn cael ei hailddosbarthu’n gefnffordd. Oherwydd cyfyngiadau 

topograffig, byddai’r twnnel oddeutu 8km o hyd ac yn cysylltu â’r draffordd 

bresennol ar bob pen (ID/103). 
 

7.132 Mae LlC hefyd o’r farn y byddai amcangyfrif bras o gost y twnnel dau 
gyfeiriad amgen oddeutu £4.9bn. Byddai’n cynhyrchu BCR sylweddol is 

na’r cynllun cyhoeddedig. 
 

7.133 Byddai’r dewis amgen yn lliniaru tagfeydd rhwng C24 a Ch26, ond ni 
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fyddai’n gwneud unrhyw beth i fynd i’r afael â’r tagfeydd ymhellach i’r 

gorllewin. Byddai unrhyw welliant i’r draffordd i’r gorllewin yn gofyn am 

adeiladu waliau cynnal fertigol uchel wedi’u gosod yn ôl o’r waliau 
presennol, gan felly olygu bod angen dymchwel eiddo, ac nid yw cost 

hynny wedi cael ei chynnwys yn yr amcangyfrif. Y rhan brysuraf o’r 

draffordd yw rhwng C28 a Ch29. Ni fyddai urnhyw welliannau i natur is- 
safonol y draffordd rhwng C27 a Ch28. Oherwydd cyfyngiad y dewis 

amgen, aseswyd nad oedd yn bodloni unrhyw un o amcanion y cynllun, er 

y byddai’n gwella ansawdd aer rhwng C24 a Ch26 ac yn lleihau sŵn traffig 
ffyrdd heb achosi baich ar Wastadeddau Gwent o ran llygredd neu sŵn. 

 

7.134 Ni fyddai’r dewis amgen yn gwella mynediad i dde Casnewydd, er y 
byddai’n osgoi effeithio ar Wastadeddau Gwent yn llwyr. Byddai adeiladu’r 

twnnel yn creu mwy na 6,000,000 m³ o bridd, a byddai problem sylweddol 

yn codi o ran gwaredu deunydd o’r fath. 
 

 Dewis Amgen 26: Ailalin io’r d raf fordd o G25 i G27 i’r gog ledd o Frynglas  

(O6927) 
 

7.135 Awgrymwyd y dewis amgen hwn yn hwyr yn ystod cyfnod yr Ymchwiliad ar 

ffurf neges e-bost fer a oedd yn disgrifio’n fras y syniad o ddargyfeirio’r 

draffordd o G25 i’r gogledd o dwneli Brynglas, fwy neu lai’n gyfochrog ag 
Afon Wysg, cyn gogwyddo tua’r gorllewin trwy Falpas, naill ai mewn 

twnnel neu doriad, i ailymuno â’r draffordd i’r gorllewin o G26. 
 

7.136 Nododd LlC fod coridor i’r gogledd o Gasnewydd wedi cael ei anwybyddu’n 

flaenorol o blaid y coridor deheuol, er nad oedd llwybr penodol wedi bod 
yn destun ymgynghoriad cyhoeddus (CD4.1.9, CD4.1.4, CD4.1.13). 

 

7.137 O gymharu â’r cynllun, byddai’r llwybr gogleddol yn arwain at lai o fuddion 

traffig, byddai’n gymharol gostus oherwydd yr angen am dorri trwy graig 

(neu dwnelu) a byddai ganddo BCR o oddeutu 0.17 yn unig. Byddai llai o 
fuddion i ddefnyddwyr nad ydynt yn fodurwyr a byddai mwy o draffig yn 

cael ei ddenu i rannau annigonol o’r M4 rhwng C24 a Ch25 a’r hyd 

prysuraf rhwng C27 a Ch29. Byddai’r llwybr yn tresmasu ar ardal breswyl 

Malpas gan arwain at anfantais amgylcheddol anochel. 
 

Dewis Amgen 27- strategaeth hybrid amrywiol 
 

7.138 Cyfuniad hybrid yw hwn o gynlluniau gwella ffyrdd a thrafnidiaeth 

gyhoeddus unigol, yn gweithredu ar y cyd yn y tymor hir. Byddai’r dewis 

amgen yn osgoi traffordd newydd ar draws Gwastadeddau Gwent. 
Datblygodd y dewis amgen, y byddai’n fwy priodol ei ddisgrifio fel 

strategaeth drafnidiaeth yn hytrach na llwybr amgen a gynigiwyd yn unol 

ag Adran 258 Deddf Priffyrdd 1980, dros gyfnod hir drwy gydol yr 
Ymchwiliad. Mae ei rannau cyfansawdd, y mae rhai ohonynt wedi’u 

diffinio’n fras iawn i’r graddau nad oes modd eu dadansoddi, yn cynnwys: 
 

• adeiladu Metro De Cymru; 
 

• adeiladu llwybr rheilffordd gul ar hyd aliniad yr A48; 
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• cau C27 (ac un o gyffyrdd eraill yr M4 o bosibl) i annog cymudwyr 
sy’n defnyddio ceir i newid i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus; 

 

• gwella ffyrdd lleol amhenodol i wneud iawn am gau C27; 
 

• adeiladu’r Llwybr Glas – Dewis Amgen 1; 
 

• lledu’r draffordd bresennol ar hyd y llinell bresennol, ond yn llai 

helaeth na Dewis Amgen 19, i greu traffordd glyfar (fel a 
ddatblygwyd ar y rhwydwaith traffyrdd yn Lloegr), trwy ledu lleiniau 

caled a gwella gwelededd tuag ymlaen i’r safon ofynnol; 
 

• gwella cyfleusterau cerdded a beicio ac, os oes angen, 
 

• creu twnnel newydd ym Mrynglas, ychydig i’r de o’r M4, gyda llinell 
y draffordd newydd yn ysgubo’n ôl i’r ffordd gerbydau bresennol 

tua’r gorllewin, ac oddi yno, o bobtu i’r twnnel. Yna, byddai’r 

draffordd tua’r dwyrain yn mynd trwy Fryn Crindau gan ddefnyddio’r 

ddau dwnnel presennol (PIQ/156, PIQ 156a, PIQ/156b diwygiedig, 
PIQ156 diwygiad c). 

 

7.139 Diben y dewis amgen yw denu traffig oddi ar yr M4 yn raddol (ID139). 
 

7.140 Roedd LlC o’r farn y byddai cau C27 yn lleihau traffig 5% rhwng C24 a 

Ch26 yn ystod adegau brig pe byddai’r ffyrdd ymuno/ymadael sy’n 
wynebu tua’r dwyrain wrth G26 yn cael eu cau hefyd, ond byddai cau’r 

ffyrdd hyn yn creu cynnydd tebyg rhwng C26 a Ch28, wrth i draffig na 

fyddai’n gallu cael mynediad hwylus gael ei ddargyfeirio i lwybrau lleol 
presennol sydd eisoes yn orlawn i gyrraedd y draffordd (ID139). Byddai 

cynnig o’r fath yn arwain at ganlyniadau cost a budd negyddol oherwydd 

byddai traffig lleol yn cael ei orfodi i ddefnyddio llwybrau hirach a mwy 
gorlawn. Byddai Cyngor Dinas Casnewydd yn gwrthwynebu cynnig o’r fath 

a byddai cau cyffyrdd yn sicr o lyffetheirio symudiad trafnidiaeth 

gyhoeddus. Byddai cau cyffordd 27 yn unig yn gorfodi traffig i ailgyfeirio 

trwy goridor yr A4048, gan felly gynyddu’r baich ar G28 sydd eisoes yn 
orlawn, yn ogystal ag ychwanegu’n sylweddol at yr effaith donnog a 

fyddai’n codi ar y rhwydwaith ffyrdd lleol o ganlyniad i gau cyffyrdd yr M4. 
 

7.141 Amlygodd LlC fod traffyrdd cwbl glyfar wedi’u dylunio i fodloni’r meini 
prawf gofynnol llym o ran geometreg lorweddol a fertigol a gwelededd. 

Mae’r M4 bresennol yng Nghasnewydd yn syrthio’n fyr o’r safonau hyn, yn 

enwedig o ran gwelededd, ac nid oes ganddi lain galed barhaus na llain 
galed lled lawn a allai ddarparu lôn redeg. Felly, byddai’r cynnig ar gyfer 

traffordd glyfar yn gofyn am ledu llinell bresennol y ffordd yn sylweddol 

dros hyd tebyg i hwnnw a awgrymwyd fel Dewis Amgen 19, a fyddai ei 

hun yn costio oddeutu £740m ac, fel yn achos Dewis Amgen 27, byddai 
angen dymchwel anheddau sylweddol ger Brynglas ac mewn mannau eraill 

(PIQ125). 
 

7.142 Mae LlC hefyd yn credu, i bob pwrpas, y byddai’r lledu a gynigir ar hyd 

llinell y ffordd bresennol ond yn symud tagfeydd o Dwneli Brynglas i’r rhan 

rhwng C24 a Ch25 lle na fyddai unrhyw gynnydd mewn capasiti. Mae’r 
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rhan hon islaw’r gofynion gwelededd ac nid oes ganddi lain galed barhaus. 

Felly, er mwyn gosod traffordd glyfar ar hyd y rhan hon, byddai angen 

lledu’r ffordd ymhellach gerllaw ardaloedd preswyl, gan felly gynyddu cost 
y mesur lledu’n sylweddol a’r effaith niweidiol ar bobl, eiddo a chymryd tir 

o ran sŵn traffig a llygredd aer. 
 

7.143 Byddai’r cynnig i gynnwys y Llwybr Glas (Dewis Amgen 1) yn rhan o’r 

pecyn yn gostus, sef rhyw £800m, yn cynnig gwerth gwael am arian, ni 
fyddai’n denu traffig oddi wrth goridor yr M4, byddai’n gorlwytho SDR yr 

A48 sy’n cyflawni swyddogaeth bwysig iawn i Gasnewydd a’i ddiwydiant ar 

hyn o bryd, a byddai’n bygwth llesiant pobl sy’n byw gerllaw’r SDR, yn 

enwedig y rhai sy’n byw ger cylchfannau y byddai angen iddynt gael eu 
newid i rai aml-lefel a fyddai gryn dipyn yn uwch na lefelau byw ac 

ystafelloedd gwely (PIQ125). 
 

7.144 Byddai’r cyfuniad o’r Llwybr Glas a lledu’r M4 ar hyd llinell bresenol y 

ffordd yn bygwth llesiant nifer sylweddol o breswylwyr y mae eu 

anheddau’n ochri â’r coridorau hyn, ac eto ni fyddai’n datrys y problemau 

ar yr M4 o G23a i G29. 
 

7.145 Mae LlC o’r farn bod ei gwaith dadansoddi olynol a wnaed ar gyfer yr 
Ymchwiliad yn dangos na fyddai’r Metro a mesurau trafnidiaeth gyhoeddus 

eraill yn mynd i’r afael â’r problemau ar yr M4, oherwydd byddent yn 

lleihau llifoedd traffig lai na 4% yn unig (ID73). Hyd yn oed gyda 
thybiaethau uchelgeisiol o blaid trafnidiaeth gyhoeddus a chynnwys 

darpariaeth fysiau well, byddai llai na 6% o draffig yn cael ei gymryd oddi 

ar yr M4. Yn ogystal, o ystyried canfyddiadau’r Adroddiad Trosolwg o 

Drafnidiaeth Gyhoeddus, byddai gwelliannau pellach i wasanaethau 
rheilffyrdd, cyfleusterau parcio a theithio a gwell gwasanaethau bws yn 

annhebygol o gael effaith sylweddol ar ymddygiad teithio ar hyd yr M4 ac 

felly ni fyddent yn goresgyn y problemau sy’n gysylltiedig â hi. 
 

7.146 Nid yw astudiaethau trafnidiaeth gyhoeddus blaenorol wedi amlygu llwybr 

ymarferol ar gyfer rheilffordd gul ar hyd coridor yr A48 yng Nghasnewydd, 

ac felly ni ystyrir ei bod yn elfen ymarferol i’w chynnwys yn yr arfarniad o 
Ddewis Amgen 27. Fodd bynnag, mae’n amlwg y byddai adeiladu llinell 

reilffordd gul newydd yn ymyrraeth gostus iawn o ran cyfalaf, ac o ystyried 

bod rhwydwaith rheilffordd drom eisoes yn darparu cysylltedd rhwng 
Caerdydd a Chasnewydd yn awr, yn ogystal â gwasanaethau bws sy’n 

cystadlu, byddai effeithlonrwydd economaidd llwybr rheilffordd gul newydd 

yn amheus. O’u hystyried gyda’i gilydd, byddai’r mesurau trafnidiaeth 
gyhoeddus a argymhellwyd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd  am 

gwsmeriaeth o’r dwyrain i’r gorllewin a byddent yn cael effaith fuddiol 

ddibwys ar yr M4 ym mlwyddyn ddylunio 2037 (ID23). 
 

Dewis Amgen 28 – cysylltiadau uniongyrchol ym mhen dwyreiniol y cynllun 
 

7.147 Yr hyn sy’n sail i’r dewis amgen hwn yw gwella cydnerthedd dyluniad y 

cynllun wrth G23 i ystyried pwysau traffig ychwanegol a fyddai’n codi pe 

byddai Ail Groesfan Hafren yn cael ei chau a byddai’n rhaid i’r holl draffig 

sy’n teithio i dde Cymru ddefnyddio’r M48 a Chroesfan Gyntaf Hafren. 
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Argymhellir y gellid datrys y broblem bosibl, a allai arwain at niwed 

economaidd sylweddol, trwy greu trefniant traffordd llif rhydd wrth G23, 

yn ogystal â chylchfan aml-lefel ar yr M48 bresennol rhwng Rogiet a Chil- 
y-coed, sy’n cysylltu â chylchfan un lefel arall ar y B4245. 

 

7.148 Ni cheisiwyd barn y cyhoedd ynglŷn â’r dewis amgen hwn. Derbynnir y 
byddai’n rhaid i draffig a fyddai’n cael ei ddargyfeirio o ganlyniad i gau Ail 

Groesfan Hafren deithio trwy gylchfan arfaethedig C23 yn hytrach na 

defnyddio cysylltiad llif rhydd fel sy’n wir ar hyn o bryd, ac y byddai 
hynny’n cynyddu amser teithio. Gallai aflonyddu fod yn sylweddol. 

 

7.149 Byddai’r dewis amgen yn atal llifoedd wedi’u dargyfeirio rhag teithio trwy 

gylchfan arfaethedig C23, ond byddai’r aildrefniant awgrymedig yn gofyn 
am ddwy drosbont ychwanegol a chynnydd sylweddol iawn mewn costau, 

gofynion tir ac effaith amgylcheddol, ac eto byddai ond yn darparu 

buddion cyfyngedig i’r rhwydwaith gan fod Ail Groesfan Hafren yn cael ei 
chau’n anaml iawn. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, caewyd yr M4 yn 

ddirybudd rhwng C22 a Ch23 nifer fach o weithiau, a arweiniodd at 

ddargyfeirio traffig trwy’r M48. Bu 12 achos o gau a drefnwyd at ddibenion 

cynnal a chadw, a gynhaliwyd yn ystod y nos bob tro. Mae pont yr M48 yn 
cael ei chau’n amlach nag Ail Groesfan Hafren a byddai’r cynllun yn gwella 

cydnerthedd y rhwydwaith ar gyfer achosion o’r fath. Yn ystod y ddwy 

flynedd ddiwethaf, caewyd croesfan Hafren yr M48 yn ddirybudd 10 gwaith 
i gyd. Yn wahanol i’r rhan fwyaf o hydoedd o draffyrdd yn y DU, byddai 

digwyddiadau ar Ail Groesfan Hafren yn achosi i draffig gael ei ddargyfeirio 

i draffordd arall ac ni fyddai’n achosi baich ar ffyrdd lleol. Mewn 

amgylchiadau o’r fath, ni ellir cyfiawnhau’r gost sylweddol ychwanegol o 
£55m i ddarparu cysylltiad llif rhydd â’r M48. Yn ogystal, byddai’r cynnig i 

ailgyflunio C23 yn lleihau buddion i ddefnyddwyr yn gyffredinol yn ogystal 

â chynyddu rhai costau oherwydd y cysylltedd llai â’r M4 ar gyfer y 
mwyafrif o draffig ar goridor y B4245. 
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Rhaglith i’r casgliadau 

I gynorthwyo’r darllenydd, mae trefn a chynnwys adran gasgliadau’r adroddiad 

hwn fel a ganlyn: 

Cynnwys y dudalen Gasgliadau 
 

Sylwadau rhagarweiniol 

Cwmpas yr Ymchwiliadau 

Cyflwyniad i’r casgliadau 

 Tud. 373 
 

Tud. 373 
 

Tud. 374 

Y cyflwyniad cyfreithiol a gweithdrefnol  Tud. 375 

Achos o Dorri’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd  Tud. 376 

Marshalls Mono  Tud. 377 

Iawndal am gloddio am gerrig a’u cludo  Tud. 379 

Cydraddoldeb arfau  Tud. 379 

CPO ar gyfer tir a fyddai ymhell oddi wrth y cynllun  Tud. 380 

Achos o Dorri Deddf Teithio Llesol 2013  Tud. 380 

Materion hawliau dynol  Tud. 382 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016  Tud. 382 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015  Tud. 387 

Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981  Tud. 387 

Egwyddor adeiladu traffordd newydd ac addasu’r 

Casgliadau ar y canlynol: 

un bresennol – 

gwrthwynebiadau a chefnogaeth  Tud. 388 

cynllunio lleol a chenedlaethol a gofynion amaethyddiaeth  Tud. 391 

amcanion y cynllun  Tud. 393 

yr achos traffig, parhau â’r sefyllfa gwneud y lleiaf 

posibl, trafnidiaeth gyhoeddus 

 Tud. 394 

newid moddol ac effeithiolrwydd y cynllun  Tud. 399 

cyllid ac economeg  Tud. 401 

sŵn traffig ffyrdd, ansawdd aer, llygredd a charbon  Tud. 403 

asesiad amgylcheddol, ES, SIAA  Tud. 406 

Yr effaith ar gadwraeth natur – casgliadau ar y canlynol:   

rhywogaethau a warchodir  Tud. 407 

yr effaith ar SoDdGAau Gwastadeddau Gwent  Tud. 408 

pwyntiau GWT ar ecoleg  Tud. 415 

llifogydd a llygredd dŵr posibl  Tud. 417 

effeithiau ar y dirwedd, tirwedd gofrestredig  Tud. 419 
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yr effeithiau ar dreftadaeth ddiwylliannol, Tud 420 

adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth 

gwrthwynebiadau’r Ymgymerwyr Statudol Tud. 423 

yr effeithiau ar ddociau Casnewydd Tud. 423 

y gwrthwynebiadau statudol gan y Cynghorau Cymuned Tud. 424 

y gwrthwynebiadau statudol unigol gan y gymuned ffermio Tud. 426 

Y gwrthwynebiadau statudol i egwyddor y cynllun, Tud. 437 

pwyntiau penodol yn gwrthwynebu egwyddor y cynllun Tud. 460 

Casgliadau ychwanegol ar y canlynol: 

y 28 dewis amgen, Tud. 464 

gwrthwynebiadau ysgrifenedig, Tud. 484 

yr Ymrwymiadau Amgylcheddol Tud. 485 

cydbwysedd eithaf y ffactorau sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd, Tud. 485 

Cynlluniau a Gorchmynion llinell y briffordd, Tud. 490 

yr SRO, Tud. 490 

y CPO Tud. 491 

Tystysgrifau Adran 19 Tud. 491 

Casgliadau ynglŷn â ph’un a ddylai’r cynllun symud ymlaen. 

cydbwysedd cyffredinol a chasgliadau cyffredinol Tud. 492 

 
 

8. CASGLIADAU 
 
 

Sylwadau Rhagarweiniol 

8.1 Ar ôl ystyried y blaenorol, rwyf wedi dod i’r casgliadau canlynol. Mae 

cyfeiriadau wedi’u rhoi mewn cromfachau i baragraffau cynharach priodol 

yn yr adroddiad. 

8.2 Gellid priodoli’r modd effeithlon y cynhaliwyd yr Ymchwiliad, i raddau 

helaeth, i’r ffordd ofalus ac ystyriol y cyflwynodd yr holl gyfranogwyr eu 

hachosion. Gydag ambell eithriad, derbyniwyd y datganiadau o 
dystiolaeth ymhell cyn iddynt gael eu cyflwyno, a’r rhan fwyaf yn unol â 

cheisiadau a wnaed yn y cyfarfodydd Cyn-ymchwiliad. Roedd hyn, 

ynghyd ag ymdrechion sylweddol tîm LlC wrth gyflenwi tystiolaeth, 
esblygu deunydd a darparu ymatebion ysgrifenedig llawn a phrydlon i’r 

gwrthwynebiadau, wedi rhoi cyfle da i’r holl bartïon ddeall a thrafod y 

materion [1.3, 1.4]. 

Y newidiadau i gwmpas yr Ymchwiliadau 

8.3 Yn fy marn i, roedd yn anffodus y bu’n rhaid ymestyn cwmpas yr 

Ymchwiliadau sawl gwaith yn ystod y trafodion, ac ar adegau nad 
oeddent ffafriol o gwbl, ond rwyf yn fodlon, er y bu’n anghyfleus, na 

niweidiwyd unrhyw fuddiannau o ganlyniad. Bu angen gwneud hynny 
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oherwydd bod angen prif dystiolaeth newydd a Chynlluniau a 

Gorchmynion drafft a Datganiadau ffurfiol newydd yn sgil yr angen 

dealladwy i ymateb i’r cyhoeddiad annisgwyl yn 2018 ynghylch dileu 
tollau pontydd Hafren a’r newidiadau peirianegol sy’n angenrheidiol ar 

gyfer: 

• y ffordd allan ar gyfer ffordd ymadael arfaethedig yr M4 tua’r 
dwyrain wrth G23a ym Magwyr; 

• aliniad a safle ffordd fynediad y Dociau; 

• y cliriad uwch i fordwyo trwy draphont Wysg; 

• y gwaith cysylltiedig â diogelwch ar lan cei Doc y De a Junction 

Cut, a’r 

• gwaith hwylustod sylweddol o fewn y Dociau. 

8.4 Arweiniodd y newidiadau costus hyn a oedd yn ddylanwadol yn 

economaidd at gyhoeddi cyfres o ddogfennau technegol ac amgylcheddol 

newydd i’w hystyried gan bartïon â buddiant. Golygodd hyn, yn ei dro, 
bod angen i raglen yr Ymchwiliad gael ei newid i ganiatáu’n llawn ar gyfer 

cyflwyno proflenni tystiolaeth atodol, tystiolaeth wrthwynebol newydd a’r 

cyfle ychwanegol i groesholi tystion y Llywodraeth yn drwyadl. Ni 
chwynodd yr un parti bod archwilio tystiolaeth newydd wedi cael effaith 

niweidiol ar ei achos ac ni wrthodwyd y cyfle i unrhyw rai ohonynt 

ailymddangos, neu ymddangos am y tro cyntaf, i feirniadu’r datblygiadau 
newydd a chyflwyno tystiolaeth ychwanegol. Wrth adrodd ar yr achosion 

unigol yn Adran 6, mae’r adroddiad hwn yn gwahaniaethu rhwng y prif 

bwyntiau a gododd yn wreiddiol neu’n ddiweddarach [1.4]. 

8.5 Mae fy nghasgliadau isod wedi’u seilio ar y pecyn cyflawn o Gynlluniau a 
Gorchmynion drafft, a oedd yn cynnwys cynigion ar gyfer nifer o 

addasiadau iddynt wrth gael eu gwneud a’r deunydd perthnasol a oedd 

yn bodoli ar ddiwedd yr Ymchwiliad. Roedd hyn yn cynnwys y gwerth 

amser llai a gyhoeddwyd gan yr Adran Drafnidiaeth i’w ddefnyddio mewn 
asesiadau economaidd o gynlluniau ffyrdd ac a fabwysiadwyd gan LlC i 

asesu’r cynllun. Ystyriwyd pob un o’r 28 dewis amgen ar sail gymharol 

absoliwt ar ôl ystyried y costau uwch a’r economeg lai a oedd yn effeithio 
ar y rhai a fyddai’n croesi trwy’r Dociau, o gymharu â’r rhai nad oeddent 

yn croesi trwyddynt [7.1-7.149]. 

8.6 Rwyf yn fodlon yr oedd yr holl ddeunydd cysylltiedig â chyhoeddi’r 

Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft a’r Datganiadau statudol gwreiddiol a 

diweddarach yn cyd-fynd â statud ac yr oeddent i gyd ar gael yn llyfrgell 
yr Ymchwiliad ac ar ei wefan [1.15]. 

 Cyf lwyn iad i’r Casg lia dau  

8.7 Os wyf am argymell bod y cynllun yn symud yn ei flaen, mae angen 
dangos, yn unol â gofynion Deddf Priffyrdd 1980 (fel y’i diwygiwyd) a 

Deddf Caffael Tir 1981: 

• at ei gilydd, ac ar ôl ystyried gofynion cynllunio lleol a 

chenedlaethol, gan gynnwys gofynion amaethyddiaeth, ei fod yn 
hwylus ac er budd y cyhoedd; 
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• y byddai’r cyfyngiadau lle uwchben a chliriad a fyddai’n cael eu 

gosod gan y draphont ar draws Afonydd Wysg ac Ebwy, ac ar 

draws Dociau Casnewydd, yn gydnaws â gofynion rhesymol 
morgludiant ar hyd y dyfrffyrdd mordwyadwy, ac 

• ar ôl ystyried y gwaith hwylustod a diogelwch arfaethedig ac 

adeiladu’r draffordd o fewn ac uwchben y dociau, na fyddai’r 
cynllun yn cael effaith niweidiol ddifrifol ar weithredu Porthladd 

Casnewydd ei hun [1.3]. 

8.8 Os wyf am argymell y dylai statws yr M4 bresennol gael ei israddio i 

gefnffordd pob diben, mae angen dangos bod y cynigion hynny’n 

gydnaws â’r cynllun ar gyfer adeiladu traffordd newydd o Fagwyr i Gas- 

bach a’u bod, ynddynt eu hunain, yn hwylus er budd y cyhoedd, at ei 
gilydd. 

8.9 Yn achos tiroedd y mae angen eu caffael o dan y Gorchymyn Prynu 

Gorfodol, ac o ystyried meini prawf a chyngor statudol, mae’n rhaid 
dangos bod achos cymhellol dros brynu’n orfodol er budd y cyhoedd sy’n 

cyfiawnhau ymyrryd â hawliau dynol y rhai sydd â buddiant yn y tir, bod 

gan LlC syniad clir ynghylch sut mae’n bwriadu defnyddio’r tir y mae’n 
ceisio ei gaffael, bod yr holl dir yn angenrheidiol ar gyfer y cynllun, y 

byddai’r adnoddau angenrheidiol i gyflawni’r cynlluniau hyn ar gael o 

fewn graddfa amser resymol, a bod y cynllun yn annhebygol o gael ei 

atal gan unrhyw rwystr rhag ei weithredu. Mewn achosion penodol tir 
sydd i’w gaffael o randiroedd statudol a thir comin, o ran y Tystysgrifau 

Adran 19 arfaethedig, mae angen dangos na fyddai’r tir cyfnewid a 

gynigir yn llai o ran arwynebedd na hwnnw a gaffaelir a’i fod yr un mor 
fuddiol i’r rhai sydd â buddiant yn y tir [1.3]. 

 

8.10 O ran y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl, mae’n rhaid dangos  bod  llwybrau 
amgen yn lle priffyrdd y cynigir eu cau yn rhesymol gyfleus a, lle y 

bwriedir cau ffyrdd mynediad preifat, bod mynediad rhesymol gyfleus 

arall ar gael, neu y byddai’n cael ei ddarparu gan y cynllun, pe byddai ei 

angen [1.3]. 
 

8.11 Yn gyffredinol, mae angen dangos na fyddai’r cynllun yn gwrthdaro â’r 

gyfraith fel y’i hosodir mewn Deddfau perthnasol, a throf yn awr at 
ystyried y cyflwyniadau cyfreithiol sy’n bodoli. 

 

Y Cyflwyniadau Cyfreithiol a Gweithdrefnol 
 

8.12 Cynhaliwyd yr Ymchwiliad Cyhoeddus yn unol â’r gweithdrefnau safonol 

ar gyfer cynlluniau Gweinidogol a osodais yn y ddau gyfarfod Cyn- 
Ymchwiliad, a ddosbarthwyd i’r holl wrthwynebwyr ac a ailadroddwyd ar 

ddechrau’r Ymchwiliad. Cynhaliodd Mr McCooey a minnau’r Ymchwiliad 

mewn ffordd holgar, a phan oedd angen cymorth ar bartïon i’r 
Ymchwiliad, gwnaethom ddileu unrhyw anfantais trwy eu helpu. Rwyf yn 

fodlon yr oedd yr Ymchwiliad yn drylwyr ac wedi rhoi gwrandawiad teg i 

bawb a oedd yn gysylltiedig ac, o ganlyniad i’r ymagwedd  a 

ddefnyddiwyd, nid oedd unrhyw barti dan anfantais oherwydd diffyg 
cynrychiolaeth broffesiynol [2.1-2.70]. 
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8.13 Ni chododd unrhyw gyflwyniadau gweithdrefnol yn yr Ymchwiliad [2.1]. 
 

8.14 Derbyniais y cyflwyniadau cyfreithiol a grynhoir o baragraff 8.15 ymlaen. 
Nid fy lle i yw penderfynu arnynt gan eu bod yn faterion cyfreithiol, ond 

rhoddaf fy asesiad fy hun o’r dadleuon mewn perthynas â phob mater. 

Wrth wneud hynny, rhoddaf gyfeiriadau at fy adroddiadau cynharach o’r 
pwyntiau a godwyd yn y cyflwyniadau perthnasol, ynghyd ag ymateb LlC. 

Mae hanfod y cyflwyniadau hyn a’m hasesiad cysylltiedig ohonynt yn 

dilyn. 
 

 Achos o Dorri’r Gyfar wyddeb Cynef inoedd (92/43/EEC) 
 

8.15 Cododd y mater cyfreithiol hwn mewn perthynas ag ystlumod ac ACA 

Safleoedd Ystlumod Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena. Yr achosion cynsail y 

cyfeiriwyd atynt oedd: 
 

- Waddenzee v Statssecretarias van Landbouw (achos Waddenzee - cyf. 
C-127/02), a 

 

- Morge v Hampshire [2011] UKSC2 (achos Morge). 
 

8.16 Ar ôl adrodd ar safbwyntiau’r partïon yn Adran 2 yr adroddiad hwn, 

credaf fod y canlynol yn berthnasol i ystyried y mater cyfreithiol: 
 

• nid yw achos Waddenzee yn uniongyrchol berthnasol oherwydd yr 
oedd yn ymdrin ag effeithiau posibl datblygiad ar safle a 

ddynodwyd gan Ewrop yn ystod y cam sgrinio o dan Erthygl 6(3) y 

Gyfarwyddeb; 

 
• yn ystod y cam sgrinio, byddai’r baich tystiolaethol uwch y cyfeirir 

ato gan GWT, sef “dim amheuaeth wyddonol resymol” yn gymwys; 

 

• mae’r cam hwn wedi cael ei gwblhau ar gyfer y cynllun, gan arwain 

at yr angen am Asesiad Priodol o dan y Gyfarwyddeb, ac mae 
gwybodaeth wedi cael ei chynhyrchu i gynorthwyo Gweinidogion 

Cymru; 

 

• daeth y SIAA i’r casgliad na fyddai effaith niweidiol ar hyfywedd 

poblogaethau ystlumod yr ACA, na chyfanrwydd yr ACA o ran 

ystlumod. Roedd hyn o ganlyniad i bellter y cynllun oddi wrth yr 
ACA, y niferoedd isel o Ystlumod Pedol a gofnodwyd yn ardal yr 

arolwg a’r mesurau lliniaru arfaethedig, ac 

 
• mae CNC yn cytuno â chasgliadau’r SIAA ac rwyf yn fodlon â’u 

cywirdeb. 
 

8.17 Mae’n ymddangos i mi nad yw prawf Waddenzee yn berthnasol i’r achos 

hwn a, hyd yn oed petai’n berthnasol iddo, mae casgliadau’r SIAA yn 
dangos y byddai’r cynllun yn cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb [2.1-2.10]. 

 

8.18 Mae hefyd yn ymddangos i mi fod GWT wedi cyfuno achos Waddenzee â 
gofynion y Gyfarwyddeb mewn perthynas â Rhywogaethau a Warchodir 
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gan Ewrop (EPS). Y mater sy’n codi yn hyn o beth yw aflonyddu ar 

ystlumod yn ystod y camau adeiladu a gweithredu. Nid oes diffiniad o 

aflonyddu, ond mae’n ymddangos bod arweiniad perthnasol yn awgrymu 
effeithiau ar y rhywogaeth a’i chynefin yn hytrach nag unigolion. Yn fy 

marn i, mae’r dyfarniad yn achos Morge yn egluro hyn ac yn pwysleisio y 

dylai effeithiau aflonyddu gael eu hystyried ar sail achosion unigol [2.1- 
2.10]. 

 

8.19 Mae’n drosedd niweidio Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop. Mae’r 

Rheoliadau’n caniatáu i drwyddedau rhanddirymu gael eu cyhoeddi gan 

gorff statudol perthnasol – CNC yn yr achos hwn. Mae paragraff 6.27 y 

Rheoliadau’n nodi’r profion y mae’n rhaid eu bodloni er mwyn i CNC roi 
trwydded. Mae’r mater mewn perthynas â’r trydydd prawf (cynnal statws 

cadwraeth ffafriol ar gyfer y rhywogaeth yn ei chynefin arferol) yn 

ymwneud â “chydbwysedd tebygolrwydd”. Mae’r arweiniad yn datgan bod 
difrifoldeb y profion yn amrywio, yn dibynnu ar ddifrifoldeb yr effeithiau. 

Mae LlC wedi amlinellu ei strategaethau lliniaru ar gyfer y rhywogaeth 

berthnasol, ac mae CNC yn fodlon arnynt [2.1-2.10]. Y dystiolaeth a 
gyflwynwyd gan GWT oedd bod angen trwyddedau rhanddirymu ar gyfer 

colli mannau clwydo, gorffwys neu fridio. Gwrthwynebwyd y farn honno 

gan LlC, a oedd yn credu bod yr awgrym heb ei debyg, hynny yw, bod 

angen trwyddedau ar gyfer colli cynefin yng Nghymru neu Loegr. Mae hyn 
yn ymddangos yn rhesymegol i mi o ystyried yr anawsterau a fyddai’n sicr 

o godi wrth asesu a meintioli colled o’r fath. Mae hyn yn arwain i mi gredu 

mai’r prawf priodol, fel yr amlinellir yn achos Morge, yw p’un a fyddai CNC 
yn annhebygol o roi trwydded. Mae LlC wedi amlinellu ei chynigion lliniarol 

ar gyfer colli mannau clwydo ystlumod, gan ddefnyddio dulliau profedig a 

dibynadwy. Mae CNC wedi ystyried y rhain a’r dystiolaeth sy’n gysylltiedig 
â chynnal statws cadwraeth ffafriol, a chadarnhaodd “nad yw’n annhebygol 

o roi trwydded”. O hynny, deuaf i’r casgliad na fyddai’r mater yn atal y 

cynllun rhag symud ymlaen, yn groes i honiadau GWT [2.1-2.10]. 
 

Yr achos mewn perthynas â Marshalls Mono Ltd 
 

8.20 Mae’r ddwy ochr yn cydnabod y byddai’r cynllun yn meddiannu safle 

Marshalls ac mae’r anghydfod cyfreithiol yn codi o ymdrechion y ddau 

barti i sicrhau tir amgen derbyniol i’w ddatblygu. Yn ôl yr hyn a ddeallaf, 

roedd LlC o’r farn y gallai fod wedi dibynnu ar ddatrys y mater trwy 
iawndal, ond ei bod wedi mynd ati i geisio dod o hyd i safle cyfnewid. 

Mae’n fodlon ei bod eisoes yn berchen ar dir addas, yn Queensway 

Meadows, Casnewydd. Nid yw’r cwmni’n cytuno ac mae’n dweud bod 

arno angen y safle hwnnw, yn ogystal â’r llain gyfagos o dir sydd mewn 
dwylo preifat, a adwaenir fel Freshwater. Mae’n dadlau bod gan LlC y 

grym cyfreithiol i brynu’r cyfryw dir (Freshwater), er ei budd preifat ei 

hun yn yr achos hwn. Mae LlC yn gwrthwynebu’r dehongliad cyfreithiol 
hwnnw o Adran 246(1) Deddf Priffyrdd 1980. Yn ôl yr adran hon o’r 

Ddeddf: “yn amodol ar is-adran (3) isod, caiff awdurdod priffyrdd gaffael 

tir i liniaru unrhyw effaith niweidiol y mae neu y bydd bodolaeth neu 

ddefnydd o briffordd a adeiladwyd neu a wellwyd ganddo, neu y mae’n 
bwriadu ei hadeiladu neu ei gwella, yn ei chael ar amgylchoedd y 

briffordd”. [2.11-2.22]. 
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8.21 Yn llai pwysig yw’r ail fater, sef p’un a yw LlC wedi methu â chydymffurfio 

â’i Chylchlythyr 14/2004 ei hun, yr honnir ei fod yn mynnu bod rhaid i’r 

Awdurdod drafod yn drylwyr â thirfeddianwyr yr effeithir arnynt i ddod i 
ddatrysiad. O ran yr ail bwynt hwn, credaf fod tystiolaeth eglur sy’n 

dangos bod LlC wedi gwneud cryn ymdrech, ond bod hyn wedi lleihau 

pan gredwyd eu bod wedi dod o hyd i safle amgen addas, er bod 
Marshalls yn anfodlon ar y canlyniad. Nodaf fod trafodaethau a 

gohebiaeth wedi parhau tan ddiwedd yr Ymchwiliad. Yn fy marn i, roedd 

yr ymdrechion yn rhesymol, o ystyried y farn bod y Cylchlythyr yn 
gynghorol yn unig i Weinidogion (yn hytrach nag Awdurdodau Priffyrdd 

Lleol) a bod LlC o’r farn bod safle amgen boddhaol wedi cael ei gynnig i 

Marshalls. Nid wyf yn credu bod angen sôn am y pwynt ymylol hwn 

ymhellach [2.11-2.22]. 
 

8.22 Mae hyn yn gadael y prif gyfwng rhwng y partïon, sef yr hyn yr oedd y 

Senedd yn ei fwriadu wrth lunio’r gyfraith fel y’i hamlinellir yn Adran 246 

(1) Deddf Priffyrdd 1980, sef mater nad wyf yn gymwys i farnu arno. 

Fodd bynnag, gwnaf yr arsylwadau canlynol o’m hymweliadau safle a’r 

dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Ymchwiliad: 
 

• byddai angen i unrhyw safle cyfnewid fod o’r un maint â’r un 

presennol ac yn addas ar gyfer diwydiant trwm, yn gymharol 

wastad, a chynnwys mynediad da i gerbydau a mynediad at 
amrywiaeth lawn o wasanaethau; 

 

• i sicrhau parhad busnes effeithlon, mae’n rhaid i’r safle newydd 

gael ei ddatblygu cyn i’r un presennol gael ei feddiannu, oherwydd 
byddai angen i’r ardal weithredol bresennol gael ei meddiannu’n 

llawn, yn barhaus ac yn ddigyfyngiad, i bob pwrpas, i adeiladu’r 

draphont arfaethedig; 

 

• gallai’r gwaith hwylustod mwy sylweddol yn y Dociau, a fyddai’n 
oedi dechrau adeiladu’r draphont, gynnig cyfle i ddatblygu safle 

cyfnewid ar gyfer Marshalls cyn y bydd angen ei feddiannu. Os 
felly, ni welaf unrhyw beth i rwystro’r ddau barti rhag achub ar y 

cyfle hwnnw; 
 

• mae’n ymddangos y gallai’r safle cyfnewid a gynigiwyd yn 

Queensway Meadows fodloni’r gofynion o ran lleoliad, arwynebedd, 
topograffeg, darparu gwasanaethau a mynedfa ffyrdd diwydiannol 

da, er y derbyniaf y byddai rhai cymhlethdodau datblygu’n codi, 
ond ni chlywais unrhyw dystiolaeth i’m darbwyllo na ellid eu 

goresgyn yn gymharol rwydd; 
 

• er y sylweddolaf fuddion sylweddol Marshalls o ran cyflogaeth leol 
a gwasanaeth diwydiannol, ni chlywais unrhyw dystiolaeth 

gymhellol a allai gyfiawnhau, yn fy marn i, er budd cyffredinol y 
cyhoedd, prynu tir preifat yn orfodol i hwyluso gofynion cwmni 

preifat, o ystyried y prawf statudol llym a osodwyd gan y Senedd 
ar gyfer caffael eiddo preifat yn orfodol; 
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• os penderfynir bod y Ddeddf yn cyfleu grym digyfyngiad o’r fath 

sy’n galluogi Awdurdod Priffyrdd i brynu tir preifat ar gyfer busnes 

preifat arall, mae’n ymddangos i mi y gallai sefyllfa eithafol godi lle 
y byddai LlC yn cael ei rhoi o dan bwysau parhaus i brynu dilyniant 
o leiniau o dir preifat er mwyn tawelu gwrthwynebwyr y cymerwyd 

eu tir yn gyfiawnadwy i adeiladu’r prosiect cyhoeddus. Er y 
sylweddolaf fod hyn yn fater o ddehongli’r gyfraith ac nid fy lle i yw 

barnu arno, ni allaf weld unrhyw resymeg ddiduedd i fesur o’r fath 
a allai achosi anhrefn ddiddiwedd i bob prosiect priffyrdd [2.11- 

2.22, 8.9]. 
 

 Iawndal sy’n da ladwy am g lodd io am gerr ig a’u cludo – (227 a 231). 
 

8.23 Cododd y mater hwn oherwydd bod Asiant a oedd yn cynrychioli dau 

dirfeddiannwr wedi honni y dylai iawndal ychwanegol fod yn daladwy, yn 
gyntaf mewn perthynas â cherrig a fyddai’n cael eu cloddio o dir ei 

gleient ac, mewn achos arall, y dylai iawndal penodol gael ei dalu 

oherwydd y byddai rhan o dir ei gleient yn cael ei defnyddio fel ffordd 
gludo ar gyfer deunyddiau adeiladu, a fyddai’n llai costus i bwrs y wlad yn 

y pen draw. Ni ymhelaethodd ar y naill brif honiad na’r llall ac, yn ei 

hymateb, nid oedd LlC, yn ddealladwy, wedi mynd i’r afael yn benodol â 

ph’un a ddylai taliadau o’r fath gael eu hystyried, o ran  y  gyfraith 
iawndal. O’m rhan i, cytunaf â LlC nad yw’n briodol trafod materion 

iawndal mewn Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus. Fodd bynnag, mae’r CPO yn 

amlwg yn caniatáu i gerrig gael eu cloddio o dir preifat (gwrthwynebiad 
231). Ni allaf wneud mwy o sylwadau heblaw am nodi y byddai’r 

manteision adeiladu amlwg hyn er budd trethdalwyr a’r cyhoedd [2.23- 

2.25]. 
 

Cydraddoldeb arfau 
 

8.24 Honnwyd bod gan dîm proffesiynol LlC fantais annheg gan ddau 

wrthwynebwr yn ysgrifenedig ac yn yr Ymchwiliad gan ddau unigolyn ar 

lafar, a’r cyfan heb gyfiawnhad manwl. Felly, mae’n anodd nodi pwyntiau 
perthnasol ynglŷn â’r honiadau di-sail, ac nid wyf yn gwneud hynny 

[2.27-2.37]. 
 

8.25 Fodd bynnag, honnodd un o’r gwrthwynebwyr ysgrifenedig fod 

anghydraddoldeb rhwng tîm arbenigol LlC a thîm arbenigol 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent. Mae’n arwyddocaol, yn yr 
Ymchwiliad, fod yr Ymddiriedolaeth wedi codi’r mater hwn wrth fynd 

heibio yn unig, a hynny, yn ôl pob tebyg, oherwydd ei thîm trawiadol o 

dystion arbenigol, yn gweithio gyda thîm mawr o Gwnsleriaid, a 
wahoddwyd, dros sawl diwrnod ac yn ddieithriad, i groesholi unrhyw dyst 

LlC y dymunent. Holwyd nifer ganddynt. Cyflwynwyd achos terfynol yr 

Ymddiriedolaeth (ar y cyd ag achos Cyfeillion y Ddaear, Ymgyrch Diogelu 
Cymru Wledig a Choed Cadw) yn fedrus gan y Cwnsler, a oedd wedi 

dwyn ynghyd cyngor gan y tîm cyfreithiol mawr. Ni fynegodd bryder 

ynghylch “cydraddoldeb arfau”. Yn sgil hyn, mae’n ymddangos i mi fod yr 

honiad ynghylch anghydbwysedd o ran Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt 
Gwent a wnaed, yn nodedig, cyn i’r Ymchwiliad ddechrau, yn amlwg yn 
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ddi-sail [2.27-2.37]. 
 

8.26 Mynegwyd y pryder arall gan gynrychiolwyr cymuned Magwyr gyda 
Gwndy, a dynnodd sylw at eu diffyg arbenigedd ym maes traffig. Roedd 

hynny’n ddealladwy, ac aeth Mr McCooey a minnau i’r afael yn benodol â 

nifer o faterion technegol er mwyn amlygu pwyntiau yn ymwneud â 
thraffig (a phwyntiau eraill) mewn ffordd y gellid eu deall gan berson 

lleyg ac yn sicr, yn yr achos penodol hwn, gan y rhai a oedd yn 

cynrychioli’r gymuned. Drwy gydol y trafodion, ceisiodd tystion LlC osgoi 
defnyddio jargon technegol lle y bo’n bosibl, a lle nad oedd hynny’n 

bosibl, gwnaethant roi enghreifftiau pob dydd o’r hyn yr oeddent yn ceisio 

ei esbonio mewn tystiolaeth yn aml. Nid oedd y dystiolaeth wrth ymdrin 

ag achos cynrychiolydd preswylwyr Magwyr gyda Gwndy wedi gwyro oddi 
wrth yr ymagwedd briodol honno. O ran cynrychiolaeth y preswylwyr, 

rwyf yn eithaf sicr nad oedd LlC wedi ymateb yn annheg i unrhyw un o’r 

pwyntiau a godwyd ganddynt [2.27-2.37]. 
 

8.27 Ni chodwyd unrhyw bryderon ynglŷn â hawliau unigolion yn gyffredinol, 

na chydymffurfio ag Erthygl 6 yn benodol yn yr Ymchwiliad, ac ni 
ofynnwyd i mi na Mr McCooey ychwaith am gyllid neu gymorth arall, a 

roddwyd gennym fel mater o drefn pan ystyriwyd bod hynny’n 

angenrheidiol drwy gydol yr Ymchwiliad. Mae hefyd yn amlwg yr oedd 
swm enfawr o ohebiaeth ysgrifenedig rhwng y partïon cyn yr Ymchwiliad, 

a esboniodd safbwynt LlC ynglŷn â’r materion yn eglur. Ymchwiliodd Mr 

McCooey a minnau i’r pwyntiau perthnasol yn achosion yr holl 
wrthwynebwyr mewn ffordd holgar, a hynny’n fwriadol ac yn gyson. Rwyf 

yn berffaith fodlon nad oedd yr un o’r achosion a gyflwynwyd gan y 

partïon a  gyfeiriodd at gydraddoldeb arfau wedi cael eu gwanhau o 

ganlyniad i ddiffyg cynrychiolaeth broffesiynol [2.27-2.37]. 
 

 Y  mater  a  godwyd  gan  asiant  M r  Willia m  Jones  ynghylch  t ir  wedi’ i  
gynnwys yn y CPO a fyddai ymhell oddi wrth y cynllun. 

 

8.28 Mater cymharol syml yw hwn ynghylch p’un a yw’r Deddfau’n gosod 

unrhyw derfynau pellter ar gynnwys tir yn y CPO at ddibenion adeiladu. 

Heblaw am ofyn y cwestiwn, nid oedd yr Asiant wedi cyfiawnhau ei 
bryder. Ymateb LlC, yn syml, oedd nad yw Deddf Priffyrdd 1980 na Deddf 

Caffael Tir 1981 yn gosod terfynau pellter ar gyfer tir sy’n angenrheidiol 

at ddibenion adeiladu. O’m rhan i, cadarnhaf y byddai angen y tir dan 
sylw at ddibenion sy’n gysylltiedig ag adeiladu’r cynllun a bod cyfiawnhad 

i’w gaffael at y dibenion hynny er budd y cyhoedd. Mae’n dilyn y gellid 

cyfiawnhau cynnwys y tir yn y CPO, pe benderfynir bod barn gyfreithiol 
LlC yn gywir [2.38-2.39]. 

 

 Achos  Cycling  UK,  sy’n  honni bod  paratoi’r  cynllu n  wedi  tor ri  Deddf  

Teithio Llesol 2013 
 

8.29 Mae Cycling UK yn honni bod paratoi’r cynllun yn torri Deddf Teithio 

Llesol (Cymru) 2013, trwy beidio â mynd i’r afael â dulliau trafnidiaeth 

nad ydynt wedi’u seilio ar ffyrdd, na phrofi neu ddewis y dulliau hynny fel 

datrysiad. Mae LlC yn dweud bod y Ddeddf yn mynnu ei bod yn cymryd 
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camau rhesymol i wella’r ddarpariaeth ar gyfer cerdded a beicio i’r 

graddau sy’n ymarferol wrth arfer ei swyddogaethau. Roedd ei 

swyddogaethau’n cynnwys prosesu datrysiad wedi’i seilio ar ffyrdd i’r 
problemau presennol sy’n seiliedig ar ffyrdd ar yr M4, a’i bod wedi 

gwneud hynny, ond dim ond ar ôl ystyried mwy na 100 o wahanol 

opsiynau (gan gynnwys datrysiadau nad oeddent wedi’u seilio ar ffyrdd) 
yn yr ymarfer ymgynghori cyhoeddus cynharach, sef y cam priodol i 

ystyried strategaethau o’r fath [2.40-2.41]. 
 

8.30 Ni chyflwynwyd unrhyw wybodaeth gefndir na pherthnasol i gyfiawnhau 

pwynt cyfreithiol Cycling UK. At hynny, wrth gael ei holi, cyfaddefodd tyst 

Cycling UK, wrth wneud ei feirniadaeth, nad oedd yn ymwybodol o’r holl 

asesiadau cynharach a gynhaliwyd yn dilyn ymarfer ymgynghori 2010 a 
arweiniodd at y casgliad y byddai datrysiad nad oedd wedi’i seilio ar 

ffyrdd yn annigonol. Esboniodd LlC i ba raddau yr oedd y Gorchmynion 

drafft wedi ymdrin â darpariaethau’r Ddeddf a thystiolaeth yr Ymchwiliad 
yr oedd wedi ei nodi. O ran y graddau y byddai’r cynllun yn amharu ar 

gerdded neu feicio, mae’n ymddangos i mi fod y Gorchmynion drafft yn 

gwneud iawn bron yn gyfan gwbl am amhariaeth y cynllun ar 

gyfleusterau beicio a cherdded presennol ac, y tu hwnt i hynny, yn 
ymestyn y cyfleusterau trwy greu chwe hawl dramwy gyhoeddus newydd 

yn dod i gyfanswm o 3 km o hyd, a llwybr defnydd a rennir arall oddeutu 

1 km o hyd [2.40-2.41]. 
 

8.31 Rwyf hefyd yn ymwybodol bod LlC wedi ymgysylltu ar y cyd â’r ddau 
Awdurdod Lleol yr effeithir arnynt ynglŷn â theithio llesol. Yn ogystal, 

ymatebodd yn gadarnhaol i alwadau gwrthwynebwyr mewn perthynas â 

phrosiectau teithio llesol lleol i’w cynnwys yn y cynllun, ac ymgysylltodd â 

chyrff sy’n ymwneud â theithio llesol cyn cyhoeddi’r Cynlluniau a’r 
Gorchmynion drafft. Mae wedi gweithio ar y cyd â Network Rail. Yn fy 

marn i, mae’r cynigion sylweddol hyn yn gyfystyr â chymryd “camau 

rhesymol i warchod a gwella cerdded a beicio” yng nghyd-destun 
cyffredinol y cynllun [2.40, 2.41]. 

 

8.32 Rwyf yn ymwybodol bod y cynllun wedi cael ei ddatblygu yn seiliedig ar 

amcanion a osodwyd gan Weinidogion ar gyfer traffordd, sef ffordd 
arbennig sy’n gwahardd cerdded a beicio yn ôl y gyfraith. Byddai LlC wedi 

bod yn ymwybodol o hynny, ac yn ymwybodol y gallai’r gofynion ar gyfer 

gwella coridor yr M4 neu gyflawni amcanion gael eu bodloni fymryn yn 
unig gan ddatrysiadau nad ydynt wedi’u seilio ar ffyrdd [4.18, 4.19]. 

 

8.33 Roedd yr effaith y byddai cynlluniau teithio llesol yn ei chael ar yr achos o 

blaid y cynllun yn thema gyffredin a godwyd gan wrthwynebwyr drwy 

gydol llawer o’r Ymchwiliad. Rwyf yn fodlon bod tystiolaeth LlC wrth 

wrthod syniadau o’r fath yn gywir. Nodaf hefyd fod yr ymarfer 
ymgynghori cyhoeddus cynharach wedi ystyried teithio llesol a mesurau 

nad ydynt wedi’u seilio ar ffyrdd, ac mae’n ymddangos i mi y byddai’r 

Gweinidog, wrth benderfynu symud ymlaen â’r cynllun ffordd, wedi bod 
yn ymwybodol o hynny. Er mwyn osgoi amheuaeth, ac ar sail tystiolaeth 

yr Ymchwiliad bellach, mae’n gwbl amlwg na fyddai dulliau nad ydynt 

wedi’u  seilio  ar  ffyrdd  yn  mynd  i’r  afael  â  phroblemau  presennol  y 
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draffordd. Mae’r casgliad hwn yn gyson â phenderfyniad cynharach y 

Gweinidog i symud ymlaen â datrysiad wedi’i seilio ar ffyrdd a mater a 

gadarnhawyd yn ddiweddar mewn polisi cyhoeddedig LlC sy’n datgan yn 
eglur y bydd yn adeiladu ffordd liniaru ar gyfer yr M4 o amgylch 

Casnewydd [4.30, 4.33]. 
 

Ymyrryd â hawliau dynol 
 

8.34 Codwyd mater Hawliau Dynol yn gyffredinol gan wrthwynebwr, a 

dynnodd ei wrthwynebiad yn ôl wedi hynny, ac mewn ffordd ychydig yn 

fwy penodol gan Mr Tyrone Broome a oedd yn cynrychioli preswylwyr 
Llandyfenni, sef pentrefan i’r gorllewin o’r A4810 a’r draffordd arfaethedig 

[2.27-pent2.37]. 
 

8.35 Yn achos Mr Broome, roedd yn pryderu am effaith sŵn traffig ffyrdd ar 
Landyfenni ac y byddai rhwystrau atal sŵn arfaethedig ar hyd y draffordd 

sy’n angenrheidiol i ddiogelu pobl eraill yn adlewyrchu sŵn yn ôl i 

gyfeiriad Llandyfenni, ac felly’n effeithio ar hawliau dynol pobl leol. 
Gwrthbrofwyd ei bryder dealladwy gan y dystiolaeth gymhellol a 

ddangosodd, gyda’r rhwystrau arfaethedig ar waith, y byddai lefelau sŵn 

yn Llandyfenni yn parhau i ddeillio o draffig ar yr A4810 gyfagos i raddau 

helaeth (ac nid y draffordd arfaethedig), ac y byddai’r lefelau rhagfynedig 
yn fyr o lawer o’r meini prawf rheoliadol a osodwyd i gyfiawnhau gwario 

arian cyhoeddus ar fesurau amddiffyn ar gyfer y pentrefan. Rwyf yn gwbl 

fodlon ar gywirdeb y dystiolaeth honno. Mae hefyd yn amlwg bod y 
cynllun wedi cael ei ddatblygu yn unol â’r gyfraith a phrosesau cyfreithiol 

sefydledig a, phe byddai’n cael ei adeiladu, y byddai o fudd i’r cyhoedd. 

O’m rhan i, mewn amgylchiadau o’r fath, nid wyf o’r farn y gellid dweud 
bod y cynllun yn anghyfreithlon yn y termau a fynegwyd gan Mr Broome 

[2.27-2.37]. 
 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 
 

8.36 Dywedodd gwrthwynebwyr y byddai’r cynllun yn anghyson â’r Ddeddf yn 

yr ystyr na fyddai’n gwella nac yn cynnal bioamrywiaeth. Diben y Ddeddf 

yw hybu rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, sy’n cael ei gysylltu gan 

Adran 3 ag amcanion cynnal a gwella cydnerthedd ecosystemau er mwyn 
cyflawni datblygu cynaliadwy a chyfrannu at gyflawni’r nodau llesiant. Y 

prawf a amlinellir yn Adran 6 yw: “mae’n rhaid i awdurdod cyhoeddus 

geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth wrth arfer swyddogaethau mewn 
perthynas â Chymru, ac wrth wneud hynny hybu cydnerthedd 

ecosystemau, i’r graddau sy’n gyson ag arfer y swyddogaethau hynny’n 

briodol”. Mae’n ymddangos i mi mai’r mater hollbwysig o ran y prawf hwn 

yw nad prawf absoliwt ydyw – yr awdurdod i geisio cynnal a gwella 
bioamrywiaeth i’r graddau sy’n gyson ag arfer y swyddogaethau’n briodol 

[2.45-2.57]. 
 

8.37 Mae Adran 7 y Ddeddf yn mynnu bod Gweinidogion Cymru yn cymryd 

pob cam rhesymol i gynnal a gwella’r rhywogaethau a’r cynefinoedd sydd 

wedi’u cynnwys yn y rhestrau bioamrywiaeth ac yn cymhwyso 

egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae’n bwysig nodi 
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bod  y  ddyletswydd  wedi’i  mynegi  yn  nhermau  “pob  cam  rhesymol” 

[2.55]. 
 

8.38 Felly, yn fy marn i, ni fyddai unrhyw effeithiau niweidiol yn arwain yn 
uniongyrchol ar fethiant i gydymffurfio â’r Ddeddf. Fel y nodwyd uchod, 

mae’n rhaid i’r adroddiad hwn ystyried yr effeithiau cadarnhaol a 

negyddol ar fioamrywiaeth ac adnoddau naturiol er mwyn dod i gasgliad 

ynglŷn â’r dyletswyddau o dan y Ddeddf. Gellir ystyried y ddyletswydd 
Adran 7 ar sail rhywogaethau unigol, ar y cyd ag ystyried yr effaith ar 

fioamrywiaeth a chynefinoedd Gwastadeddau Gwent. Rwyf yn ymwybodol 

bod yr Adroddiad Gwasanaethau Ecosystem a baratowyd gan LlC, yn 
dilyn ceisiadau gan GWT ac eraill, o gymorth yn hyn o beth. 

 

8.39 Y mater perthnasol arall y dadleuwyd yn ei gylch oedd cyflwr anffafriol 

presennol SoDdGAau Gwastadeddau Gwent. Er bod pawb yn cytuno bod 
y SoDdGAau mewn cyflwr gwael, mae GWT a’r RSPB yn dadlau y dylid 

tybio cyflwr ffafriol fel gwaelodlin ar gyfer asesu. Roedd LlC yn credu fel 

arall, gan ddweud bod rhaid asesu’r dyfodol o gymharu â’r amodau 

presennol gwirioneddol. Yn fy marn i, y prif fater yw p’un a ddylai’r 
egwyddor gynllunio a dderbynnir yn gyffredinol, sef gwneud 

penderfyniadau ar sail sefyllfaoedd gwirioneddol yn hytrach na 

dychmygus, fod yn berthnasol. Ni chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth i 
gyfiawnhau gwyro oddi wrth yr egwyddor honno ac, felly, deuaf i’r 

casgliad nad yw awgrym y gwrthwynebwyr yn cyfiawnhau pam y dylid 

gwyro oddi wrthi, a dylid ei ddiystyru [2.45-2.57]. 
 

 Deddf Lles iant Cened laethau’r Dyfodol 20 1 5  
 

8.40 Gwnaed llawer o honiadau ynglŷn â’r Ddeddf yn yr Ymchwiliad, ond 

ychydig o ddadleuon rhesymegol a gynigiwyd gan y lliaws a gredai y 

dylai’r cynllun gael ei atal oherwydd, yn eu barn nhw, nid oedd yn 

cydymffurfio â’r Ddeddf. Amlinellir adrannau perthnasol o’r Ddeddf yn 
nhystiolaeth LlC, a ganolbwyntiodd ar y darpariaethau pwysig: 

 

• y diffiniad o ddatblygu cynaliadwy; 

 

• y nodau llesiant, a’r 

 

• egwyddor datblygu cynaliadwy (a adwaenir hefyd fel y 5 ffordd o 

weithio) [1.9, 2.58-2.64]. 
 

8.41 Roedd LlC yn gallu dangos, heb her ddifrifol, groes-gysylltiad rhwng 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, Deddf Cynllunio (Cymru) 

2015, PPW 9 a PPW 10 sy’n dod i’r amlwg ac sy’n destun ymgynghoriad 
cyhoeddus ar hyn o bryd. Amlygodd LlC fod rhaid i gynlluniau yng 

Nghymru ddangos eu bod yn cydymffurfio â’r egwyddor datblygu 

cynaliadwy, sy’n golygu’r broses o wella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy weithredu, yn 

unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy, i geisio cyflawni’r nodau llesiant. 

Mae gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn golygu bod 

rhaid i’r corff weithredu mewn ffordd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y 
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presennol yn cael eu bodloni heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i 

fodloni eu hanghenion nhw. Yn ystod yr Ymchwiliad, roedd y farn a 

ddatblygodd yn tueddu tuag at ddiffiniadau o ddatblygu cynaliadwy a’r 
egwyddor datblygu cynaliadwy sy’n cydnabod bod cyflawni’r amcanion 

llesiant yn sicr o gynnwys ymarfer cydbwyso. Mae’r egwyddor yn cyfeirio 

at yr angen i ddefnyddio ymagwedd integredig trwy ystyried sut (ymhlith 
pethau eraill) mae amcanion llesiant yn effeithio ar ei gilydd, yn enwedig, 

lle y gallai camau a gymerir gan y corff cyhoeddus gyfrannu at fodloni un 

amcan ond a allai fod yn niweidiol i fodloni un arall. Drwy gydol 
tystiolaeth LlC, canolbwyntiodd ar brofi bod y cynllun yn cyd-fynd â’r 

amodau a’i fod felly’n gyfreithlon [2.59-2.62]. 
 

8.42 Roedd dryswch mawr ynglŷn â chymhwyso darpariaethau’r Ddeddf yn 

gywir, ond yr hyn a oedd yn gwbl eglur i mi oedd: 
 

• bod LlC wedi rhoi cydnabyddiaeth briodol i’w hamcanion llesiant 
wrth ddatblygu’r cynllun ac wrth amlinellu ei pholisïau, ei 

blaenoriaethau a’i harferion, a 
 

• bod dilyniant hirsefydlog o ddogfennau polisi a rhaglenni wedi 
sefydlu cynigion pendant y Llywodraeth i adeiladu ffordd liniaru ar 

gyfer yr M4 o amgylch Casnewydd a bod hynny’n cynnwys polisi a 

ffurfiwyd ac a gyhoeddwyd yn dilyn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol 2015 [2.61-2.63]. 

 

8.43 Paratowyd y diweddaraf, sef “Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth 

Genedlaethol” (CD 5.2.10) ar sail Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
2015 ac amcanion llesiant y Llywodraeth. Mae’n sefydlu blaenoriaethau 

gwario’r Llywodraeth ac yn cynnwys ymrwymiad i wella’r M4 o amgylch 

Casnewydd yn sylweddol o dan y thema Unedig a Chysylltiedig ac amcan 

llesiant 11. Dyna’r diweddaraf mewn cyfres eglur o ymrwymiadau gan y 
llywodraeth i adeiladu cynllun ffordd strategol o’r natur hon, hynny yw, 

un a fyddai’n gwella’r M4 yn sylweddol, o ystyried mai ychydig iawn o 

ddewisiadau amgen a fyddai’n gwneud hynny [2.64]. 
 

8.44 Un rhan o fusnes yr Ymchwiliad hwn oedd ystyried rhinweddau’r cynllun 

a’i anfanteision o ran bodloni’r amcanion llesiant a osodwyd gan LlC. Yn 

hyn o beth, mae’n ymddangos i mi fod y Ddeddf yn cydnabod y gallai pob 
cynllun a raglennir gan y Llywodraeth gyfrannu at fodloni rhai amcanion 

ond nid eraill. Wedi dweud hynny, rwyf yn ymwybodol y gellid dadlau bod 

y farn hon yn groes i ddehongliad ymddangosiadol y Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol, sef bod rhaid rhoi’r un pwys i’r holl  nodau 

llesiant ym mhob penderfyniad. O’m rhan i, credaf fod hynny’n afrealistig 

wrth ystyried sefyllfa go iawn cynnig seilwaith mawr, yn enwedig un sydd 

wedi cyrraedd cam datblygedig iawn o ran ei ddarparu. Tynnaf sylw at 
hynny er mwyn ceisio helpu Gweinidogion i gynnal yr ymarfer cydbwyso 

terfynol pan bwysolir yr holl ystyriaethau cystadleuol er mwyn dod i 

benderfyniad terfynol [2.61, 4.37-4.55, 6.846-6.885]. 
 

8.45 Mae’n amlwg bod LlC wedi amlinellu ei hamcanion llesiant sydd wedi’u 

cynllunio i gynyddu ei chyfraniad at gyflawni pob un o’r nodau llesiant i’r 
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eithaf. Mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd yn yr Ymchwiliad yn awgrymu mai 

gweithredoedd LlC gyda’i gilydd a ddylai fodloni’r nodau a’r amcanion, ac 

na ddylent gael eu seilio ar un prosiect yn unig [4.37-4.55]. 
 

8.46 Yr hyn sy’n amlwg yw’r ddyletswydd ar gyrff cyhoeddus (a amlinellir yn 

Adran 3 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015) i gynnal datblygiad 
cynaliadwy a chyhoeddi amcanion llesiant a gynlluniwyd i gynyddu eu 

cyfraniad at gyflawni pob un o’r nodau llesiant i’r eithaf. Dyna’r hyn sy’n 

bwysig, yn fy marn i. Byddai’r holl amcanion llesiant, o’u hystyried gyda’i 
gilydd, yn cynyddu cyfraniad y corff cyhoeddus at gyflawni’r nodau 

llesiant y mae wedi’u gosod i’r eithaf. Mae’n rhaid i’r camau sydd i’w 

cymryd gan gorff cyhoeddus gynnwys cymryd yr holl gamau rhesymol 

(wrth arfer ei swyddogaethau) i gyflawni’r amcanion. Er nad yw’n briodol 
i mi ddehongli’r Ddeddf, mae’n ymddangos ei bod yn cynnwys elfen o 

hyblygrwydd gan ei bod yn defnyddio’r term “rhesymol” yn Adran 3, sy’n 

caniatáu ar gyfer arfer barn [4.37-4.55]. 
 

8.47 Yn erbyn y cefndir hwnnw, honnodd y Comisiynydd, yn ysgrifenedig, a 

gwrthwynebwyr eraill fod y cynllun yn cynrychioli hen broses benderfynu 
nad yw’n cyd-fynd â’r Ddeddf. Gyda hynny mewn golwg, gwnaf yr 

arsylwadau canlynol: 
 

• ar ôl iddi ddod i rym, nid yw unrhyw ran o’r Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol yn mynnu bod gwaith ar brosiect yn cael ei 
atal a bod y broses o dan y Ddeddf yn cael ei dilyn yn ôl-weithredol 

o’r dechrau; 
 

• nid oedd yr un o’r partïon yn yr Ymchwiliad wedi awgrymu bod y 
Ddeddf yn cynnwys darpariaeth drosiannol, nid oes awgrym bod ei 

heffaith yn ôl-weithredol yn eithriadol, ac nid yw’n ymddangos bod 

unrhyw ddarpariaethau ategol neu drefniadau trosiannol ar waith 
sy’n mynnu gweithredoedd o’r fath; 

 

• wrth ymdrin â’r pwynt hwn, mae LlC wedi tynnu sylw at y ffaith 

bod datblygu cynaliadwy (conglfaen Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol 2015) wedi bod wrth wraidd proses benderfynu’r 

llywodraeth ers 1998. Mae hybu datblygu cynaliadwy wedi bod yn 

ddyletswydd statudol hirsefydlog o dan Ddeddf Llywodraeth 
Cymru. Yn ôl LlC, cydymffurfiwyd â hyn wrth ddatblygu’r cynllun a 

dadansoddi’r opsiynau sydd ar gael; 
 

• Mae tystiolaeth LlC yn cymharu’r broses benderfynu o dan WelTAG 
2008 a WelTAG diweddar 2017 yn fanwl ac, mewn dadl gymhellol, 

dangosodd y byddai’r cynllun yn cydymffurfio â’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy. Nid oedd yr un parti wedi gwrthwynebu ei 

dadleuon o ddifrif; 
 

• yn ystod cyfnod yr Ymchwiliad, ac yn dilyn ei chyflwyniad 

cychwynnol iddo, lansiwyd canllawiau WelTAG 2017 ac fe’u 
cymeradwywyd ar y cyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 

Economi  a  Thrafnidiaeth  a’r  Comisiynydd.  Mae’r  canllawiau’n 



Adroddiad: APP/16/516215 

386 

 

 

 
 
 

cydnabod yn benodol bod rhaid i benderfyniadau ynglŷn â 

chynlluniau gynnwys asesiad o’r effeithiau cadarnhaol a negyddol 

ar lesiant; y gallai effeithiau posibl fod yn fuddiol i rai ond yn 
niweidiol i eraill; ac y dylai’r adroddiadau canlyniadol gyflwyno 

crynodeb o’r effeithiau a’r posibilrwydd o wireddu buddion a lliniaru 

effeithiau niweidiol (CD 6.1.28); 
 

• mae’n ymddangos i mi fod y canllawiau diweddaraf yn cyd-fynd yn 

dda â thystiolaeth y Comisiynydd i’r Pwyllgor Seneddol ar Ecoleg, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau, ar 1 Mawrth 2018. Cytunaf â LlC 

mai’r unig ffordd o ddehongli’r dystiolaeth honno yw bod safbwynt 

y Comisiynydd wedi newid o’i thystiolaeth ysgrifenedig gynnar i’r 

Ymchwiliad, dyddiedig 13 Medi 2017, a’i bod yn derbyn bod 
penderfyniad cytbwys wrth asesu effeithiau o dan y gwahanol 

elfennau llesiant o dan Adran 2 y Ddeddf yn berffaith ganiataol 

(ID259) [6.846-6.885]; 
 

• byddai’r cynllun yn cael effaith ddifrifol ar Wastadeddau Gwent, eu 

tirwedd hanesyddol a’u hecoleg, ond byddai mesurau lliniaru 
ecolegol yn y Gwastadeddau ac yng Nghoed Mawr yn gwrthbwyso 

hynny i raddau helaeth yn y tymor hir. Ar y llaw arall, byddai’n 
gwella’r amgylchedd ar gyfer ardaloedd preswyl Casnewydd ac yn 
adnewyddu’r dociau yn syth. Yn fy marn i, ni ellir dadlau nad oes 

gan y cynllun fuddion amgylcheddol sylweddol neu fanteision 
economaidd arwyddocaol ar draws de Cymru. Mae hyn yn 

berthnasol wrth gysoni cyngor y Comisiynydd i’r Pwyllgor Seneddol 
â thystiolaeth LlC i’r Ymchwiliad [4.159-4.160, 4.185, 4.166-4.168, 

4.200-4.205, 4.209-4.211, 4.237-4.242]. 
 

8.48 O ystyried y cam y mae’r cynllun wedi’i gyrraedd erbyn hyn, ni allaf 
gytuno y byddai o fudd i’r cyhoedd i ailgychwyn y broses er mwyn 

defnyddio Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Cyflawni 

Prosiectau. Datblygwyd a chyflwynwyd hwnnw yn ystod yr Ymchwiliad ac, 

er ei fod o ddiddordeb, perodd i mi amau p’un a oedd pawb a oedd yn 
gysylltiedig yn deall y gweithdrefnau cyfrwymol ar gyfer cynlluniau 

priffyrdd mawr, ac yn enwedig y cam datblygedig iawn y mae’r achos 

hwn wedi’i gyrraedd. Nid oedd y Comisiynydd, nac unrhyw un o’i 
swyddfa, wedi mynychu’r Ymchwiliad, felly ni ellid archwilio hyn ac 

arsylwadau eraill. Fodd bynnag, o ystyried y gwaith paratoi trylwyr iawn 

a gynhaliwyd ar gyfer y cynllun a oedd yn cydymffurfio â’r gyfraith, ni 
chlywais unrhyw dystiolaeth i’m darbwyllo y dylai’r paratoadau gael eu 

hailgychwyn. Yn fy marn i, byddai hynny’n gam mawr yn ôl o ran budd y 

cyhoedd. Yn yr amgylchiadau hyn, y cyfan y gallaf ei wneud yw tynnu 

sylw at sawl pryder sydd gennyf yn hyn o beth [4.37-4.55]. 
 

8.49 Mewn cyferbyniad, amlinellodd LlC ei hasesiad darbwyllol o sut y byddai’r 

cynllun yn cyfrannu at y nodau llesiant a fabwysiadwyd gan Weinidogion 
Cymru, a chyflwynodd y dadleuon hynny i’w holi yn yr Ymchwiliad 

cyhoeddus. Ni ddaeth unrhyw her ddifrifol i’r amlwg nad oedd LlC wedi’i 

gwrthbrofi’n ddarbwyllol [4.37-4.55]. 
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8.50 Mae’n amlwg hefyd bod LlC wedi dilyn y “pum ffordd o weithio”  a 

ddiffinnir yn y Ddeddf yn ystod camau cynnar a diweddarach datblygu’r 

cynllun. Mae’n amlwg bod y cynllun yn ystyried anghenion tymor hir y 
rhwydwaith trafnidiaeth strategol ar gyfer Cymru, gan bwyso a mesur 

tystiolaeth ynglŷn â sut y gellid mynd i’r afael â’r materion sy’n effeithio 

ar drafnidiaeth heddiw heb beryglu’r gallu i fodloni anghenion tymor hir. 
Mae’r adroddiad hwn yn mynd i’r afael â chanlyniadau tymor hir niweidiol 

y cynllun, sy’n rhan bwysig o’r egwyddor datblygu cynaliadwy, ac mae 

tystiolaeth helaeth fod LlC wedi gosod ei hamcanion llesiant ac esbonio 
sut mae’r cynllun yn mynd i’r afael â nhw. Llwyr gefnogaf ei honiad bod y 

ffordd drylwyr y datblygwyd y cynllun ym mhob ystyr yn cydymffurfio â 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 (CD 1.23.1 paragraffau 39 – 

44), [4.37-4.55]. 
 

8.51 O ystyried yr holl dystiolaeth berthnasol gan y partïon i gyd, heb farnu 

ynghylch y materion cyfreithiol sy’n ymwneud â dehongli Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, deuaf i’r casgliad nad yw’r feirniadaeth bod 

y cynllun yn groes i’r Ddeddf honno wedi’i phrofi. Yn fy marn i, byddai’r 

cynllun yn cyd-fynd â’r egwyddor datblygu cynaliadwy, fe’i paratowyd yn 

briodol yn unol â’r ddeddfwriaeth newydd ac nid oes unrhyw beth yn codi 
o’r Ddeddf, nac o safbwyntiau’r rhai a oedd yn ei wrthwynebu yn yr 

Ymchwiliad, sy’n awgrymu rhwystr posibl a allai atal y cynllun rhag 

symud ymlaen [2.58-2.64]. 
 

Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 
 

8.52 Mae Adran 28G y Ddeddf yn amlygu dyletswydd i gymryd camau 

rhesymol, yn gyson ag arfer swyddogaethau’r awdurdod yn briodol, i 

warchod a gwella’r planhigion, yr anifeiliaid neu’r nodweddion daearegol y 
dynodwyd bod y safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig o’u herwydd 

[2.65]. 
 

8.53 Mae gwrthwynebwyr fel GWT a’r RSPB, yn ogystal â CNC i ryw raddau, 
wedi honni bod y cynllun yn methu’r prawf hwn oherwydd ei fod yn 

golygu colli tir SoDdGA. Heriodd LlC hyn drwy ddweud na ddylid ystyried 

p’un a yw cynnig yn golygu colli tir SoDdGA yn brawf priodol a bod rhaid 
darllen Adran 28G yn ei chyfanrwydd, sy’n egluro bod y ddyletswydd yn 

cael ei hamodi mewn dwy ffordd. Yn gyntaf, yr hyn sy’n ofynnol yw 

camau rhesymol ac, yn ail, mae hyn hefyd yn amodol ar fod yn gyson ag 
arfer swyddogaethau’r awdurdod yn briodol. 

 

8.54 Mae’n ymddangos i mi fod hyn wedi cael ei archwilio, i ryw raddau, yn y 

dyfarniad yn her Cyfeillion y Ddaear i Gynllun Coridor o amgylch 
Casnewydd yr M4 (CD 4.5.45). Derbyniodd y barnwr fod y broses a 

arweiniodd at benderfyniad LlC i fabwysiadu’r Cynllun yn canolbwyntio ar 

y niwed posibl i SoDdGAau Gwastadeddau Gwent a lliniaru’r niwed 
hwnnw. Mae’n amlwg bod y llwybr wedi cael ei ddewis i leihau’r effaith ar 

y SoDdGAau gymaint â phosibl a bod strategaeth liniaru gynhwysfawr 

wedi cael ei datblygu. Felly, canolbwyntiaf ar b’un a yw LlC wedi cymryd 

camau rhesymol yn gyson â’i swyddogaethau i warchod a gwella’r 
nodweddion perthnasol ymhellach, ai peidio. Bydd hyn yn golygu asesu’r 
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strategaeth liniaru a ddatblygwyd yn rhan o’r cynllun ac unrhyw effeithiau 

niweidiol sy’n weddill. 
 

8.55 Rwyf yn ymwybodol, yn gyson â dyletswydd (a swyddogaeth) y Ddeddf 

Priffyrdd i fynd i’r afael ag anghenion y system genedlaethol o ffyrdd 
trwodd yng Nghymru, fod LlC wedi gwyro oddi wrth linell flaenorol i 

gadw’r llwybr mor bell i’r gogledd ag sy’n ymarferol, gan felly leihau’r 

effaith niweidiol ar Wastadeddau Gwent i’r eithaf. Mae’n ymddangos i mi 
y gellid ystyried yn sicr bod y mesurau lliniaru helaeth a gynigiwyd ar 

gyfer y cynllun, a ddatblygwyd ar y cyd â CNC, gan gynnwys 

darpariaethau ar gyfer cynnal a chadw tymor hir, yn gyfystyr â chymryd 

camau rhesymol. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys asesu’r strategaeth 
liniaru a ddatblygwyd yn rhan o’r cynllun ac ystyried unrhyw effeithiau 

niweidiol sy’n weddill. Yna, mae’n rhaid i’r effeithiau niweidiol sy’n weddill 

gael eu pwyso yn erbyn yr achos o blaid y cynnig ac yng nghyd-destun 
arfer swyddogaethau priffyrdd LlC yn briodol er mwyn asesu 

cydymffurfiaeth â’r prawf Adran 28G [2.66-2.70]. 
 

8.56 Dibynnodd CNC hefyd ar baragraff 5.4.4 TAN 5, sy’n mynnu bod 
awdurdodau’n “cymhwyso profion llym wrth gyflawni swyddogaethau o 

fewn SoDdGAau neu sy’n effeithio ar SoDdGAau, er mwyn sicrhau eu bod 

yn osgoi effeithiau niweidiol neu’n eu lleihau i’r eithaf, o leiaf”. Yn fy marn 
i, nid yw hyn yn ychwanegu unrhyw beth at sylwedd Adran 28G (2) ac, 

oherwydd mai arweiniad ydyw, rhoddir llai o bwys iddo na statud sut 

bynnag [2.69]. 
 

 Y r  achos  dros  egwyddor  adeiladu  traffo rdd  newydd  ac  addasu’r  M4  

bresennol M4 
 

8.57 Yn awr, ystyriaf yr achos dros adeiladu ffordd liniaru ar gyfer yr M4 yng 

Nghasnewydd ac, os oes cyfiawnhad iddo, p’un a yw’r cynllun 

cyhoeddedig yn bodloni’r prawf o fod yn hwylus er budd y cyhoedd, cyn 

symud ymlaen i’w gymharu â’r dewisiadau amgen a gynigiwyd gan 
wrthwynebwyr. I ddechrau, ymdriniaf â’r corff sylweddol o 

wrthwynebiadau a chefnogaeth a fynegwyd i’r Ymchwiliad. 
 

Gwrthwynebiadau 
 

8.58 Cyflwynwyd nifer fawr o wrthwynebiadau i’r cynllun, gan ffynonellau 

anstatudol yn bennaf, er bod nifer o wrthwynebwyr tir statudol yn parhau 

i wrthwynebu’r cynllun ar ddiwedd yr Ymchwiliad. Daeth y rhan fwyaf o’r 

gwrthwynebiadau o bedair ymgyrch gydlynol, a hyrwyddwyd yn unigol, a 
oedd yn canolbwyntio ar atal ffordd rhag cael ei hadeiladu dros neu’n 

agos i Wastadeddau Gwent sy’n sensitif yn amgylcheddol a’r 5 SoDdGA, 

ACAau ac anheddau sydd wedi’u lleoli ynddynt neu’n agos iddynt. 
Neilltuwyd llawer o amser yn yr Ymchwiliad i wrando ar y 

gwrthwynebiadau hynny, a arweiniwyd gan rai Ymddiriedolaeth Bywyd 

Gwyllt Gwent, mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt 

Cymru, Coed Cadw ac Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (YDCW), ond 
penderfynodd yr RSPB beidio ag ymddangos, er ei bod wedi denu’r 

gefnogaeth fwyaf i’w hymgyrch. Yn ogystal, roedd nifer o unigolion a 
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oedd wedi ymroi i warchod y Gwastadeddau wedi ymddangos, a rhai 

ohonynt fwy nag unwaith, i fynegi pryderon personol neu ganolbwyntio ar 

themâu penodol er mwyn annilysu’r achos dros y cynllun. Roedd mwyafrif 
y gwrthwynebiadau hynny, ac eraill, heb eu bodloni ar ddiwedd yr 

Ymchwiliad [1.6-1.8]. 
 

8.59 Roedd nifer sylweddol yn gwrthwynebu’r draffordd arfaethedig oherwydd, 

yn eu barn nhw, byddai’r gost o’i hadeiladu yn dargyfeirio’r cyllid yr oedd 
ei angen ar gyfer rhaglenni cyhoeddus eraill yng Nghymru. Fodd bynnag, 

fel yr esboniwyd yn y cyfarfodydd Cyn-Ymchwiliad ac fel yr amlinellwyd 

yn ID1 ac ID2 a gwrthbrofiadau LlC, nid yw dosbarthiad arian y 

Llywodraeth yn fater i’w ystyried mewn unrhyw Ymchwiliad Lleol 
Cyhoeddus. 

 

8.60 Roedd ambell un yn gwrthwynebu’r cynllun oherwydd eu bod yn credu, 

mewn egwyddor, na ddylai cynlluniau ffyrdd mawr gael eu hadeiladu, neu 

y dylai polisïau trafnidiaeth gyhoeddus cenedlaethol gael eu datblygu yn 
eu lle. Ni chyfeiriodd yr un ohonynt at unrhyw dystiolaeth i ddangos yr 

effaith ar y draffordd bresennol neu’r rhwydwaith ffyrdd lleol presennol 

pe byddai’r cynllun yn cael ei roi o’r neilltu, neu’n ymddangos fel petaent 

yn cydnabod y ffaith bod y Llywodraeth eisoes wedi sefydlu polisi i 
adeiladu ffordd liniaru. Er y tynnir sylw at y rheiny a nifer fach a oedd yn 

cefnogi opsiynau polisi a fyddai’n cyfyngu ar draffig yn ddifrifol, mae’n 

amhriodol sôn amdanynt ymhellach oherwydd gellid dadlau nad ydynt yn 
faterion a ddylai wedi bod gerbron yr Ymchwiliad. Pe na byddai hynny’n 

wir, nid oedd yr un o’r gwrthwynebwyr hynny wedi cyfeirio at unrhyw 

dystiolaeth wrthrychol ddarbwyllol i ddangos y gellid mynd i’r afael â’r 
problemau presennol yn foddhaol, heb sôn am broblemau yn y dyfodol, 

trwy gyfrwng arall heblaw am ffordd liniaru o safon uchel [1.6-1.8, 

6.362]. 
 

8.61 Yn yr un modd, roedd nifer o wrthwynebwyr, yr oedd y rhan fwyaf 

ohonynt yn cydnabod y problemau sy’n bodoli ar yr M4 bresennol, yn 

cefnogi eu datrys trwy drafnidiaeth gyhoeddus yn gyffredinol. Unwaith 
eto, nid oedd yr un ohonynt wedi cyflwyno unrhyw dystiolaeth gymhellol i 

ddangos y gallai’r dulliau hyn fynd i’r afael â’r problemau presennol yn 

foddhaol, nac wedi cyflwyno manylion cynlluniau o’r fath. Ar y llaw arall, 

cyflwynodd LlC dystiolaeth gref i ddangos y byddai cyfuniad o’r holl 
welliannau trafnidiaeth gyhoeddus a gynlluniwyd yn lliniaru’r problemau i 

raddau dibwys yn unig. Dangosodd y dystiolaeth honno, pe byddai’r holl 

welliannau trafnidiaeth gyhoeddus a raglennwyd yn gallu cael eu darparu 
dros nos, byddai hynny’n gyfystyr â 2 neu 3 blynedd o dwf ar y draffordd 

yn unig. Nid oedd y dadansoddiad hwnnw’n ystyried unrhyw gynnydd 

sylweddol mewn traffig sy’n debygol o achosi baich ychwanegol ar y 
draffordd a ffyrdd lleol yn sgil dileu tollau Croesfan Hafren. O ystyried 

hyn, rwyf yn fodlon bod y dystiolaeth yn dangos yn eglur na fyddai 

gwelliannau trafnidiaeth gyhoeddus yn gallu mynd i’r afael â’r tagfeydd ar 

yr M4 yn unigol nac ar y cyd, ac y byddai’r oedi a fyddai’n gysylltiedig â 
dadansoddiad arall eto (o syniadau trafnidiaeth gyhoeddus) yn achosi i’r 

problemau difrifol waethygu’n sylweddol [6.362-6.368, 6.382-6.385]. 
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8.62 Honnodd nifer o wrthwynebwyr fod y cynllun yn anghydnaws â Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, sef barn a fynegwyd i ddechrau 

mewn cyflwyniad ysgrifenedig gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
Cymru. Roedd nifer fawr o wrthwynebiadau’n cefnogi’r safbwynt hwnnw, 

ond nid oedd unrhyw un ohonynt wedi ymhelaethu’n sylweddol arno. 

Rwyf wedi ymdrin â hynny’n gynharach, yn bennaf fel mater dehongliad 
cyfreithiol ym mharagraffau 8.41-8.52 uchod. 

 

8.63 Roedd yr FSB yn gwrthwynebu’r cynllun ar y sail na allai gael ei adeiladu 

mor gyflym â dewis amgen, ond, fel y dangoswyd yn yr Ymchwiliad, 

mae’r gred hon yn gyfeiliornus [6.886-6.895]. 
 

Gwrthwynebiadau a dynnwyd yn ôl 
 

8.64 Ar ddiwedd yr Ymchwiliad, roedd oddeutu 47 o wrthwynebiadau unigol a 

630 o wrthwynebiadau ymgyrch wedi cael eu tynnu’n ôl neu canfuwyd eu 

bod wedi cael eu dyblygu’n gynharach. Mae Atodiad E yn cofnodi’r 
manylion. 

 

Cefnogaeth 
 

8.65 Ceir cefnogaeth eang a manwl i’r cynllun. Mae’n cynnwys cefnogaeth gref 

gan AS lleol a chefnogaeth eang gan yr awdurdodau lleol ar draws de 

Cymru, yn amrywio o’r ffin â Lloegr yn y dwyrain i Abertawe yn y 

gorllewin. Mynegwyd cefnogaeth gan awdurdodau eraill, unigolion, 

diwydiant a busnesau mor bell i’r gorllewin ag Aberdaugleddau, gyda 
chrynhoad yn ardal Bae Abertawe a’r cymoedd. Nid oedd yr un awdurdod 

lleol yn gwrthwynebu’r cynllun, sy’n rhyfeddol i mi am brosiect mor fawr, 

o ystyried cyfrifoldebau eang iawn awdurdodau o’r fath. Mynegodd yr 
Awdurdodau Lleol canlynol gefnogaeth gref i’r cynllun: 

 

• Cyngor Dinas Caerdydd 
 

• Cyngor Dinas Casnewydd* 
 

• Cyngor Sir Fynwy 
 

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
 

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a 
 

• Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 

[1.11-1.12, 5.24-5.35, 5.36-5.44]. 

*Yn ystod yr Ymchwiliad, cymedrolodd y Cyngor Dinas ei frwdfrydedd 

cynharach am y cynllun cyhoeddedig, ond cadarnhaodd yr angen am 

ffordd liniaru ar gyfer yr M4 ac mai’r Ymchwiliad oedd y fforwm priodol i 
ystyried y ffordd orau o leddfu’r broblem ar y draffordd, mewn modd 

cytbwys [5.26]. 
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8.66 Roedd rhai awdurdodau lleol yn credu’n bendant bod y cynllun yn 

hanfodol i lesiant cenedlaethau’r dyfodol ac wedi amlinellu, mewn 

termau, pam yr oeddent yn credu hynny. Roedd eraill o’r farn y byddai’r 
cynllun yn gydnaws a’u cynlluniau a’u rhaglenni trafnidiaeth eu hunain, 

sydd oll yn faterion y gellir rhoi pwys iddynt wrth wneud y penderfyniad 

cyffredinol [5.30-5.35]. 
 

8.67 Mae’r gefnogaeth gan ddiwydiant a masnach, sy’n gyfrifol am gyflogaeth 

dorfol ledled de Cymru, yn gref ac yn fanwl. Yn yr Ymchwiliad, ac yn 
groes i farn y Ffederasiwn Busnesau Bach, mynegodd y CBI a Siambr 

Fasnach De Cymru gefnogaeth i adeiladu’r cynllun ar frys. Yn hynny o 

beth, deuaf i’r casgliad y gallai’r cynllun cyheoddedig gael ei adeiladu cyn 

unrhyw un o’i gystadleuwyr a bod cefnogaeth gymhellol, ddofn ac eang 
iddo gan ddiwydiant a masnach. Yn fy marn i, mae graddau’r gefnogaeth 

a’r rhesymeg sy’n sail iddi o bwys sylweddol [5.1-5.23]. 
 

Ystyriaeth   o   bolisïau   cynllunio   lleol   a   chenedlaethol   a   gofynion 

amaethyddiaeth 
 

8.68 Gan gadw’r prawf a esboniwyd ym mharagraff 8.7 mewn cof, ystyriaf yn 

awr i ba raddau y mae datblygiad y cynllun wedi ystyried polisïau 

cynllunio lleol a chenedlaethol a gofynion amaethyddiaeth. Yn gyntaf, o 

ran cynllunio lleol, rwyf yn fodlon bod y cynllun, sy’n cynnwys ardaloedd 
Dinas Casnewydd a Chyngor Sir Fynwy, yn cydymffurfio â chynlluniau a 

pholisïau trafnidiaeth lleol y ddau awdurdod a bod ei lwybr wedi cael ei 

ddiogelu gan CDLlau yr awdurdodau hynny [4.20]. 
 

8.69 O ran amaethyddiaeth, oherwydd y byddai’r cynllun yn arwain at golli 

caeau o ansawdd da ac yn effeithio ar nifer sylweddol o ffermydd, byddai 

ei heffaith ar amaethyddiaeth yn niweidiol. Er hynny, lle yr effeithir ar 
ffermydd neu ddaliadau unigol, rwyf yn fodlon, o’r arfarniad cynhwysfawr 

a gynhaliwyd o bob fferm, bod mesurau addas wedi cael eu cynnig i 

leihau’r effeithiau lle y bo’n gyfiawnadwy ac yn ymarferol. Ceisiwyd 
addasiadau i’r Gorchmynion drafft i fynd i’r afael â’r pryderon, a 

derbyniwyd y rhan fwyaf ohonynt. Rwyf yn fodlon: 
 

• bod y pecyn o gynigion sy’n ceisio lleihau effeithiau amaethyddol 
yn briodol; 

 

• bod angen caffael ardaloedd o dir amaethyddol; 
 

• bod oddeutu 17% wedi’i ddosbarthu’n dir gorau a mwyaf 
amlddefnydd, a lle yr effeithir ar ardaloedd sydd wedi’u 

dosbarthu’n dir gorau a mwyaf amlddefnydd, mae’r effaith honno’n 
anochel o ystyried yr angen i adeiladu’r cynllun yn unol ag aliniad 

cenedlaethol a safonau eraill a chyfuno hydoedd arfaethedig a 
phresennol yr M4 [4.151-4.158]. 

 

8.70 O ystyried yr addasiadau arfaethedig, y cytundebau cydweithredol y 

daethpwyd iddynt, lleihau cymaint o dir a gymerir i’r eithaf, y cynigion 
mynediad priodol o ran amaethyddiaeth a ffermydd a’r ystyriaethau 

aliniad hirsefydlog a arweiniodd at leihau gwahanu daliadau unigol, deuaf 
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i’r casgliad fod ystyriaeth briodol wedi cael ei rhoi i ofynion 

amaethyddiaeth yn gyson â’r angen i fynd i’r afael â’r prif ofyniad o 

ddatrys y problemau traffig, economaidd a chymdeithasol a achosir gan 
ddiffygion difrifol yr M4 o amgylch Casnewydd. Nodaf nad yw unrhyw 

gorff statudol sy’n gyfrifol am amaethyddiaeth wedi gwrthwynebu’r 

cynllun [4.151-4.158]. 
 

8.71 Deuaf i’r casgliad bod y cynllun yn gydnaws, at ei gilydd, â rhywfaint o 

bolisi cynllunio lleol a’i fod wedi rhoi ystyriaeth helaeth i ofynion 
amaethyddiaeth. 

 

8.72 Mae’r graddau y mae’r cynllun wedi ystyried gofynion polisi cynllunio 

cenedlaethol yn fwy cymhleth. Mae’r rhestr hir o bolisïau cynllunio a 
amlinellir yn achos LlC, a’r dehongliad o’r gyfraith mewn rhai achosion, 

yn Adran 4 yr adroddiad hwn, yn berthnasol wrth ystyried y cynllun 

[4.21-4.51]. 
 

8.73 Yn hanesyddol, mae’n amlwg bod cynllun ffordd i wella’r M4 o amgylch 

Casnewydd yn sylweddol wedi bod yn brif elfen o sawl un o bolisïau 

cynllunio, buddsoddi mewn trafnidiaeth ffyrdd a ffyniant LlC ers sawl 
blwyddyn. Yn arbennig, mae Cynllun Gofodol Cymru, sef fframwaith 

strategol i arwain datblygiadau ac ymyriadau polisi yn y dyfodol, yn 

pwysleisio pwysigrwydd cysylltiadau rhwng Caerdydd, Bryste a Llundain, 
ac yn rhyngwladol, er mwyn denu mewnfuddsoddiad a gweithlu medrus 

iawn sy’n cael ei dalu’n dda. Yr hyn sy’n bwysig yw bod y ddogfen bolisi 

hon yn tynnu sylw at yr angen i liniaru tagfeydd ar yr M4 o amgylch 

Casnewydd fel mater strategol allweddol, ac mae’r cynllun yn gwneud 
hynny. Dylid nodi ymhellach bod y cynllun yn parhau i fod yn rhan 

annatod o’r ymagwedd bolisi ddiweddaraf, fel yr amlinellir yn: Ffyniant i 

Bawb: y strategaeth genedlaethol ar gyfer Symud Cymru Ymlaen, sy’n 
nodi polisi’r llywodraeth yn glir: gwella’r M4 o amgylch Casnewydd yn 

sylweddol. Mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Ymchwiliad yn dangos mai’r 

unig ffordd ddichonadwy o gyflawni hyn yw trwy adeiladu ffordd strategol 
sydd â digon o gapasiti i liniaru’r draffordd bresennol yn sylweddol a 

galluogi’r economi i dyfu. Byddai’r cynllun yn cyflawni hynny ym mhob 

ffordd, ond ni fyddai nifer o’r dewisiadau amgen a gynigiwyd yn yr 

Ymchwiliad yn gwneud hynny. O ran angen, nodaf yr ystyrir bod y 
cynllun yn hanfodol er budd y genedl a’i fod wedi cael ei gynnwys yn 

Rhaglen Lywodraethu LlC o dan ei thema Unedig a Chysylltiedig. 
 

8.74 Felly, er y gellid ystyried bod y cynllun yn hwylus yn nhermau’r polisïau 

diweddaraf hyn, byddai’n mynd yn groes i bolisïau eraill, gan gynnwys y 

rhai hynny sy’n ymwneud â threftadaeth ddiwylliannol, y dirwedd, ecoleg 

a chadwraeth natur, yn ogystal â therfynau amgylcheddol [4.30, 4.37- 
4.51] [gwrthwynebiadau yn Adran 6]. 

 

8.75 O ystyried y gwaith hwylustod sylweddol a gynigir ar gyfer Dociau 
Casnewydd a’r gwelliannau mynediad pendant a fyddai’n cael eu darparu 

gan y draffordd arfaethedig a Ffordd Fynediad Gyswllt y Dociau, mae 

hefyd yn amlwg y byddai’r cynllun yn cyd-fynd â’r polisïau cenedlaethol 

perthnasol sy’n ymwneud ag ef a Dociau’r DU. Byddai’n gwella mynediad 
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i’r Dociau, yn enwedig ar gyfer cerbydau nwyddau trwm, ac ni fyddai’n 

achosi anfantais i fynediad at reilffyrdd [4.34-4.36, 4.56]. 
 

8.76 Yn fy marn i, mae’n anochel y bydd cynllun mawr yn arwain at wrthdaro 
polisi, ond mae’n rhaid i bolisïau lleol a chenedlaethol sydd, yn ôl y 

diffiniad ohonynt, yn ymdrin â datblygiadau o bob math a maint, 

ganiatáu eithriadau i ofynion cyffredinol y polisi, yn enwedig mewn achos 

a fyddai’n arwain at fuddion sylweddol i’r cyhoedd. Un enghraifft o hyn 
yw’r gwrthdaro ymddangosiadol â pharagraff 6.2 TAN15 mewn perthynas 

â llifogydd. Nid yw’r cynllun yn rhan o fentrau adfywio neu amcanion 

cyflogaeth awdurdod lleol, ond yn rhan bwysig o seilwaith cenedlaethol. 
Yn yr un modd, dim ond rhan o’r llwybr sy’n defnyddio tir a ddatblygwyd 

yn flaenorol, ond mae PPW yn cydnabod bod seilwaith hanfodol yn gallu 

cael ei leoli ar dir o’r fath mewn amgylchiadau eithriadol. Rwyf yn fodlon 
bod y posibilrwydd o lifogydd wedi cael ei gydnabod a bod mesurau 

amddiffyn wedi cael eu cyllidebu, a bod datblygiad hanfodol yn ganiataol 

sut bynnag. Rwyf yn fodlon na fyddai unrhyw wrthdaro difrifol â TAN15 

na bygythiad llifogydd difrifol yn codi, ond mae hwn yn fater pwysig y 
tynnaf sylw ato, yn ogystal â’r angen i wella’r amddiffynfeydd llifogydd 

lleol yn Stephenson Street, Casnewydd [4.21-4.23] [6.10]. 
 

8.77 Deuaf i’r casgliad y byddai’r cynllun yn bodloni sawl polisi cynllunio 

cenedlaethol, sy’n fater y dylid rhoi pwys iddo, ond y byddai’n groes i rai 
eraill ac, yn fy marn i, dylai rhywfaint o wrth-bwys fod yn berthnasol 

oherwydd hynny. Rwyf wedi ystyried p’un a yw’r cynllun wedi rhoi sylw i 

bolisïau cynllunio lleol a chenedlaethol wrth ddod i’m casgliad cyffredinol 

ynglŷn â ph’un a ddylai’r cynllun symud ymlaen ai peidio. 
 

Amcanion y cynllun 
 

8.78 Yn ystod yr ymarferion ymgynghori cyhoeddus helaeth a gynhaliwyd yn 

2010 a 2012, cyfrannodd y cyhoedd at amlygu problemau a datrysiadau 

trafnidiaeth o fewn coridor yr M4. Yn dilyn hynny, gosododd Gweinidogion 

15 amcan polisi trafnidiaeth leol a 12 amcan amgylcheddol lleol ar gyfer y 
cynllun. Archwiliodd yr Ymchwiliad b’un a allai’r cynllun gyflawni rhai o’r 

amcanion hyn ai peidio [4.17-4.19]. 
 

8.79 Yn fy marn i, mae’n amlwg, o’r 15 amcan cynllunio trafnidiaeth leol, y 

byddai’r cynllun yn bodloni 13 ohonynt yn gryf ond byddai’n llai effeithiol 
wrth annog newid diwylliannol i ddewisiadau teithio mwy cynaliadwy, neu 

gynyddu’r dewis i bawb sy’n teithio trwy bob dull. Er hynny, trwy 

ddarparu gwell mynediad at gyfleusterau parcio a theithio, gwella’r 

cyfleusterau ar gyfer beicio a cherdded, a lleihau tagfeydd cronig sy’n dal 
bysiau lleol a chenedlaethol, byddai’r cynllun yn mynd ymhell tuag at 

hwyluso newid diwylliannol lleol o ran ymddygiad teithio. Felly, deuaf i’r 

casgliad y byddai’r cynllun yn bodloni 13 o’r amcanion trafnidiaeth leol yn 
dda iawn, ond 2 ohonynt yn gymharol dda yn unig. Deuaf i’r casgliad 

hefyd y byddai cyflawni’r amcanion hynny’n arwain at fudd sylweddol a 

pharhaol i’r cyhoedd yn ne Cymru a bod y cyflawniad hwnnw’n haeddu 
pwys sylweddol [4.18]. 
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8.80 O ran y 12 nod ac amcan amgylcheddol lleol, derbyniaf y byddai’r cynllun 

yn bodloni 10 ohonynt yn dda, ond, yn fy marn i, byddai’n anodd iddo 

gyflawni’r rhai sy’n ymwneud ag amrywiaeth a threftadaeth ddiwylliannol. 
Ni welais unrhyw dystiolaeth gymhellol y byddai’r amcanion hyn yn cael 

eu gwella trwy greu traffordd newydd, heblaw am y ddadl bosibl y byddai 

dileu rhwystr tagfeydd traffig (a’r canfyddiad ohono) yn golygu y byddai 
mwy o bobl o fannau eraill yn teithio i Gymru ac yn gwerthfawrogi’r 

diwylliant a’r dreftadaeth sydd ganddi i’w cynnig. Byddai adleoli adeilad 

rhestredig, a’r effeithiau ar Ardal Gadwraeth Llanfihangel Rogiet, y maen 
hir yng Ngwndy a thirwedd hanesyddol y Gwastadeddau yn cael effaith 

negyddol ar dreftadaeth ddiwylliannol [4.18]. 
 

8.81 Canmolwyd dyluniad y draphont fawr dros Ddociau Casnewydd gan 

Gyngor Dylunio Cymru, ac ystyriaf y byddai ei heffaith ar dreflun 
Casnewydd yn gadarnhaol. Fodd bynnag, byddai’r cynllun yn cael effaith 

niweidiol ar dirwedd Gwastadeddau Gwent, yn weledol ac o ran eu 

harwyddocâd hanesyddol, a byddai’r effaith honno’n un niweidiol barhaol 
i raddau helaeth. Dylid rhoi pwys sylweddol i’r ddau ffactor hyn wrth 

asesu’r cydbwysedd [4.98, 6.661, 6.665]. 
 

Yr Achos Traffig 
 

 Safbwynt iau’r gwrthw ynebwyr ar dra ff ig 
 

8.82 Roedd ambell wrthwynebwr yn credu nad oes problem ar yr M4 ar hyn o 

bryd, ac na fyddai problem yn datblygu yn y dyfodol. Roedd nifer o 

wrthwynebwyr yn ymddangos fel petaent yn dibynnu ar yr un dystiolaeth 

gefndir i gefnogi eu dadl bod twf traffig wedi cyrraedd brig rai 

blynyddoedd yn ôl (y ddamcaniaeth ceir brig), ac felly ni ellid 
cyfiawnhau’r cynllun. Roedd eraill yn honni bod y rhagfynegiadau traffig a 

ddefnyddiwyd i gyfiawnhau’r cynllun yn gyfeiliornus o uchel. Ni chanfûm 

unrhyw dystiolaeth o gwbl i gefnogi’r naill honiad na’r llall, ond tystiolaeth 
gymhellol i ddangos y gwrthwyneb. Roedd y dystiolaeth o dwf parhaus yn 

amlwg, yn llethol, yn gyson ac wedi’i hesbonio’n broffesiynol. Aeth llawer 

o fyrdwn tystiolaeth y gwrthwynebwyr strategol ar gyfeiliorn o ganlyniad 
i’w tybiaethau traffig gwallus [6.434-6.439, 6.426, 6.417, 6.410, 6.378- 

6.386, 6.372, 6.363-6.366, 6.341, 6.351, 6.354-6.359, 6.334, 6.331, 

6.330, 6.325, 6.888-6.890]. 
 

8.83 Rhoddaf lawer o bwys i’r twf traffig a brofwyd ar draffyrdd, ac yn enwedig 

yr M4 yng Nghasnewydd. Mae hyn yn dangos bod traffig ar yr M4 yng 
Nghasnewydd yn cynyddu’n barhaus o flwyddyn i flwyddyn ar hyn o bryd, 

ac mae’r ffaith honno’n cyd-fynd â thystiolaeth sylweddol arall o oedi ac 

ansicrwydd bythol gynyddol. Mae tagfeydd wedi bod yn gyffredin ers 

blynyddoedd ac maen nhw’n cynyddu [4.74, 4.75, 4.76 Tablau 1 a 2]. 
 

Safbwyntiau cefnogwyr ar draffig 
 

8.84 Canfûm fod tystiolaeth LlC, sef bod y galw naturiol am deithio o’r dwyrain 

i’r gorllewin ar hyd llinell ddymunol yr M4 yng Nghasnewydd yn fwy na’r 

llif gwirioneddol (llifoedd y gall y draffordd ymdopi â nhw), yn gwbl gyson 
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â’r dystiolaeth o draffig stond achlysurol a thagfeydd mynych ar hyd yr 

A4810 ac SDR yr A48 y mae gyrwyr sy’n cael eu hoedi yn dargyfeirio 

iddynt. Mae hyn yn digwydd pan fydd ciwiau’r draffordd yn ymestyn, gan 
achosi i yrwyr wyro oddi wrth eu llinell ddymunol naturiol (yr M4) i 

rwydwaith trefol llai addas Casnewydd, er mwyn cael ffordd drwodd. Mae 

hyn yn amlwg ar adegau brig. Yn fy marn i, mae hynny’n bwynt pwysig 
oherwydd wrth i draffig gynyddu mwy fyth, naill ai’n naturiol neu yn sgil 

dileu’r tollau, gallai’r oedi ar yr M4, ac felly’r A4810 ac SDR yr A48, 

gynyddu’n sylweddol. Mewn geiriau eraill, pan fydd rhwydwaith yn 
gweithredu ar gapasiti gorlif, pe byddai’n cael ei lwytho ymhellach gallai 

hynny ymestyn ciwiau’n anghymesur. Byddai hynny’n arwain at giwiau 

hirach, anfantais economaidd i gwmnïau unigol a’r genedl, dargyfeirio i 

ffyrdd llai boddhaol, mwy o lygredd aer a damweiniau a digwyddiadau 
ychwanegol. Roedd cefnogwyr y cynllun yn unfrydol wrth gwyno bod 

amodau traffig presennol yn achosi tagfeydd rheolaidd ac anrhagweladwy 

sy’n oedi danfoniadau, ac yn arwain at golli arian, amser ac enw da i 
fusnesau [5.26-5.35, 5.45-5.46, 5.48, 5.50, 5.52, 5.53-5.73]. 

 

Safbwyntiau cyffredinol ar draffig 
 

Cywirdeb data traffig 
 

8.85 Cyflwynodd gwrthwynebwr dystiolaeth o dueddiadau diweddar, a 

amlygwyd gan yr Arolwg Teithio Cenedlaethol, yn dangos bod teithiau car 

wedi sefydlogi yn genedlaethol, ond rwyf yn fodlon bod y model traffig yn 

rhoi ystyriaeth briodol i hyn. Defnyddiodd y model cenedlaethol dwf 

rhagfynedig ar draffyrdd Cymru o 6.9% rhwng 2010 a 2015. Y gwir yw, 
rhwng 2011 a 2016 (pan oedd data ar gael), mai’r gyfradd dwf brofedig 

oedd 12.3% ar gyfer y rhan rhwng Magwyr a Chas-bach. O’r wybodaeth 

hon, deuaf i’r casgliad nad yw’r model traffig cenedlaethol a 
ddefnyddiwyd yn goramcangyfrif traffig ar ran Casnewydd o’r M4 [4.87- 

4.90, 6.550-6.559, 6.568-6.570]. 
 

8.86 Paratowyd y cynllun ar sail rhagolygon cenedlaethol diweddaraf 

Llywodraeth y DU, fel sy’n ofynnol gan arferion cenedlaethol, ac rwyf yn 

fodlon bod y rhain yn ystyried data cynllunio lleol a gostyngiad mewn 
cyfraddau teithio lle y bo’n briodol. Roedd dadleuon nifer o wrthwynebwyr 

yn canolbwyntio ar dueddiadau hanesyddol o oramcangyfrifon traffig ar 

gyfer cynlluniau ffyrdd, ond roedd y rhain yn ymwneud â rhagolygon 
cenedlaethol ym 1989 a 1997 a chynlluniau a oedd yn sylfaenol wahanol i 

gynllun yr M4, a fyddai, i bob pwrpas, yn gweithredu yn yr un coridor 

cymharol gul â’r ffordd bresennol y mae’n ei lliniaru. Nid oedd yr un parti 
wedi cyflwyno tystiolaeth gymhellol a oedd yn beirniadu’r rhagolygon 

cenedlaethol diweddaraf a ddefnyddiwyd i gyfiawnhau’r cynllun, nac wedi 

herio’r model a ddefnyddiwyd i wneud rhagfynegiadau ynglŷn â’r dyfodol. 

Derbyniaf fod y modelau traffig ffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus yn 
dilysu’n dda ac yn ffurfio sylfaen gadarn ar gyfer rhagfynegi llif traffig a 

defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus yn y dyfodol [4.69-4.73]. 
 

8.87 Yn gyffredinol, roedd dadleuon gwrthwynebwyr yn tueddu i ganolbwyntio 

ar fynd i’r afael â’r sefyllfa draffig bresennol, sy’n broblem lai pwysig, ond 
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un ddifrifol o hyd, yn hytrach na deall yr angen i ddylunio cynlluniau 

ffyrdd mawr i ddarparu ar gyfer sefyllfaoedd a fyddai’n gyffredin erbyn 

blwyddyn ddylunio benodedig y cynllun, sef, yn draddodiadol, 15 
mlynedd ar ôl agor; 2037 yn yr achos hwn (2039) [4.79 Table 5, 6.365, 
6.366, 6.427, 6.435]. 

 

8.88 Nid oes amheuaeth bod traffig ar yr M4 wedi parhau i gynyddu yn ystod y 
blynyddoedd diweddar. O gymhwyso rhagolygon twf traffig cenedlaethol 

cyhoeddedig yr Adran Drafnidiaeth, byddai amodau ar yr M4 yn 

sylweddol waeth erbyn blwyddyn ddylunio 2037 (2039). Byddai’r amodau 

anfoddhaol presennol yn dirywio’n sylweddol nid yn unig ar y draffordd o 
ran oedi traffig, gwrthdrawiadau a digwyddiadau, ond hefyd ar y ffyrdd 

trefol lleol o fewn ac o gwmpas Casnewydd, y byddai angen iddynt 

ymdopi a hyd yn oed mwy o bwysau [4.79]. 
 

8.89 O ran defnyddio’r model traffig galw amrywiol (VDM), mae’r dystiolaeth 

yn dangos bod LlC wedi defnyddio’r arweiniad cyfredol ar ddefnyddio 

VDM mewn modd gwrthrychol a chyson. Yn groes i honiadau 
gwrthwynebwyr, rhoddwyd ystyriaeth i draffig a ysgogir (sef 6% o lifoedd 

yn y dyfodol), yn ogystal â’r mesurau lliniarol a ddeuai yn sgil y 

gwelliannau i’r A465 Ffordd Blaenau’r Cymoedd a’r holl gynlluniau 
trafnidiaeth gyhoeddus eraill sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd yn ardal 

Casnewydd [4.69-4.72]. 
 

8.90 Awgrymodd nifer o wrthwynebwyr y byddai’r cynllun yn cynhyrchu lefelau 
sylweddol o draffig a ysgogir (hynny yw, traffig na fyddai’n digwydd fel 

arall ond, pan fyddai’r draffordd newydd ar waith, y byddai’n cael ei 

ddenu i’r rhwydwaith newydd oherwydd yr amodau gwell), a honnodd 
dau y byddai’r ffordd newydd, y byddai ganddi gapasiti wrth gefn mawr 

yn ddamcaniaethol o gymharu â’r sefyllfa bresennol, yn cael ei gorlethu o 

ganlyniad o fewn blwyddyn neu ddwy o agor. Fodd bynnag, roeddent i 
gyd yn amharod i herio manylion dadansoddiad traffig LlC ac nid oedd yr 

un ohonynt yn honni eu bod yn gallu llunio model traffig na rhoi ffigur ar 

gyfer swm y traffig a ysgogir, na llifoedd yn y dyfodol [4.69-472]. 
 

8.91 Yn yr un modd, rwyf yn fodlon bod canlyniad y model traffig yn dangos 

bod traffig a ysgogir gan y cynllun wedi cael ei asesu a’i gynnwys yn yr 

amcanestyniadau sy’n ystyried symudiadau o’r fath, a bod swm y carbon 
a gynhyrchir o draffig a ysgogir wedi cael ei gynnwys yn y dystiolaeth a 

gyflwynwyd i’r Ymchwiliad. Yn fy marn i, mae’n gwbl resymegol tybio y 

byddai llai o garbon o allyriadau ar y rhwydwaith gyda’r cynllun ar waith 

na hebddo, oherwydd y byddai’n dileu amodau stopio a chychwyn. Nid 
oedd unrhyw dystiolaeth fanwl na chymhellol i’r gwrthwyneb. 

 

8.92 Rwyf yn fodlon na chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth gymhellol a 

ddangosodd unrhyw ddiffyg yn y model traffig, na’r amcanestyniad o’r 

model traffig ynglŷn â’r traffig a’r llwytho ar y rhwydwaith yn y dyfodol 
gyda’r cynllun ar waith a hebddo. Yn yr Ymchwiliad, ar ôl croesholi 

tystion, ac er bod ambell wrthwynebwr wedi honni bod y rhagfynegiadau 

twf traffig wedi cael eu gorliwio, rwyf yn fodlon nad oedd yr un o’r 

gwrthwynebwyr wedi herio’r dystiolaeth draffig a gyflwynwyd ar ran LlC o 
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ddifrif. Deuaf i’r casgliad yr oedd y dystiolaeth honno’n amlwg yn gadarn 

drwy gydol y broses ac wedi sefydlu’r angen sylfaenol am wella’r M4 ar 

frys. 
 

Goblygiadau dileu tollau croesfan Hafren i draffig 
 

8.93 Dangosodd model a ddatblygwyd i adlewyrchu’r cynnydd mewn traffig ar 

yr M4 ar ôl dileu’r tollau y byddai llifoedd ar y ffordd bresennol yn 

cynyddu oddeutu 14% ym Magwyr gan leihau i oddeutu 3% ym Mrynglas 
heb y cynllun ar waith. Gyda’r cynllun ar waith, byddai llifoedd 2022 ym 

Magwyr yn cynyddu oddeutu 11% ar y rhan newydd o’r draffordd, yn 

gostwng i 10% i’r gorllewin o Fagwyr, ac yn lleihau ymhellach i oddeutu 

5% i’r gorllewin o Ddociau Casnewydd [4.77, 4.78, 4.79 Tablau 2, 3a, 3b, 
4, 5 a 6, 6.330, 6.356-6.358, 6.372, 6.397-6.400]. 

 

8.94 Ceisiodd rhai gwrthwynebwyr ategu eu dadleuon gan y ffaith bod y model 

yn edrych fel petai’n dangos bron dim cynnydd ym Mrynglas. 

Gwrthwynebodd LlC yr honiad hwnnw trwy brofi bod y model yn 
adlewyrchu natur y ffordd sydd wedi’i chyfyngu o ran traffig a bod y 

model, o ganlyniad, yn trosglwyddo’r galw ychwanegol am goridor yr M4 i 

ffyrdd llai addas o amgylch a thrwy Gasnewydd. Fodd bynnag, y pwynt 
pwysig yw bod y model yn dangos y byddai’r galw’n aros yn uchel o fewn 

coridor dwyrain-gorllewin Casnewydd yn gyffredinol. Roedd 

gwrthwynebwr strategol arall yn credu, heb y cynllun, y byddai tagfeydd 
traffig yn gwaethygu ar yr M4 i’r fath raddau y byddent yn gorfodi pobl 

oddi ar y ffordd yn llwyr ac i’r system trafnidiaeth gyhoeddus. Dadleuwyd 

y pwynt hwnnw’n frwd, ond ni chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth i ddangos 

y byddai hynny’n digwydd. Yn fy marn i, hyd yn oed petai’n digwydd, 
byddai hynny’n golygu y byddai’r M4 yn orlawn cyn hynny, gan felly 

gryfhau’r achos o blaid y cynllun ymhellach, sydd eisoes yn gadarn o 

ystyried y llifoedd presennol [4.79, 6.330, 6.335, 6.356-6.358, 6.372, 
6.397-6.400]. 

 

8.95 O ran y traffig ychwanegol a fyddai’n defnyddio’r M4 pan fyddai’r tollau’n 

cael eu dileu, yn gyntaf, nodaf fod y llifoedd uwch a ragamcanwyd yn 

rhesymegol yn fathemategol. Maent yn adlewyrchu profiadau tebyg o 

ddileu tollau mewn mannau eraill ac ni chyflwynwyd her gredadwy i’r 
canlyniad a gynhyrchwyd gan y model traffig. Rwyf yn fodlon â’r 

esboniad bod galw ataliedig yn cadw traffig oddi wrth Frynglas, gan 

gynyddu’r baich ar ffyrdd lleol. Yn fy marn i, mae’n dilyn yn amlwg y 
byddai’r pwysau diamheuol yn sgil y cynnydd mewn tagfeydd o ganlyniad 

i ddileu’r tollau yn gwaethygu’r oedi presennol, ac yn cynyddu 

rhwystredigaeth, gwrthdrawiadau a digwyddiadau, a fyddai oll yn cael 
effaith negyddol ar yr economi. 

 

8.96 Yn fy marn i, gellir dod i’r casgliad pendant fod dileu’r tollau yn cryfhau’r 

achos traffig ac economaidd o blaid y cynllun; byddai’r amodau’n 
gwaethygu’n sylweddol ar yr M4 bresennol, ond byddai’r coridor 

presennol yn cael ei liniaru hyd yn oed yn fwy pe byddai’r cynllun ar 

waith nag a awgrymwyd gan y dystiolaeth gynnar i’r Ymchwiliad, nad 
oedd yn ymdrin â’r sefyllfa dim tollau. 
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 Y styried parhau â’r se fy llfa gwneud y lleiaf posibl 
 

8.97 Nid oes amheuaeth bod nodweddion daearyddol a thopograffaidd yr ardal 

o Fagwyr i Gas-bach a diffygion croestoriad ac aliniad y draffordd yn 

cyfyngu’n ddifrifol ar unrhyw opsiynau gwneud y lleiaf posibl sy’n rhad ac 

yn effeithiol ar gyfer gwella’r M4. Wedi dweud hynny, mae’n rhesymol 
tybio mai’r sefyllfa gwneud y lleiaf posibl yw’r sefyllfa bresennol, i bob 

pwrpas, a’r sylfaen y mae angen ei defnyddio i wneud penderfyniad 

ynglŷn â’r amodau traffig ac amgylcheddol yn y dyfodol a fyddai’n bodoli 
heb ffordd liniaru. 

 

8.98 Barn y mwyafrif helaeth a gyflwynodd dystiolaeth o bob rhan o dde 

Cymru oedd bod yr amodau traffig presennol ar yr M4 eisoes yn achosi 
problemau ar hyd rhan helaeth o’r diwrnod gwaith. Maent yn honni bod y 

rhain yn gallu bod yn arbennig o ddifrifol, eu bod yn rhoi enw drwg i dde 

Cymru a bod angen gwneud rhywbeth. Mae’r dystiolaeth wedi dangos 
bod cyfnodau traffig brig yn ymestyn a bod traffig eisoes yn dargyfeirio 

oddi ar y draffordd i ffyrdd trefol llai addas i osgoi’r tagfeydd presennol. 

Yn ystod yr oriau brig, ceir galw “cronedig” na ellir ei fodloni. Mae 
digwyddiadau “ad-hoc” anrhagweladwy fel cerbydau sy’n torri i lawr, mân 

ddamweiniau a damweiniau nad ydynt yn ymwneud ag anaf personol yn 

achosi tagfeydd ychwanegol, a hynny bob 4 neu 5 diwrnod ar hyd y 

flwyddyn ar gyfartaledd, ac mae modurwyr yn Nhwneli Brynglas yn 
dioddef 4 tagfa “traffig arferol” bob dydd. Hyd yn oed ar adegau da, 

mae’r cyflymder ar hyd y diwrnod gwaith yn is na 50 mya. Ffeithiau yw’r 

rhain [4.79 Tablau 1-5, 4.80]. 
 

8.99 Ni heriwyd y ffaith bod y draffordd bresennol yn swnllyd ac yn llygru aer 
preswylwyr cyfagos, a bod traffig stopio a chychwyn yn allyrru carbon 

[4.159-4.168, 5.42]. 
 

8.100 Fodd bynnag, roedd rhai o’r farn bod yr amodau presennol yn dderbyniol 

ac yn honni bod y broblem bresennol yn digwydd yn ystod cyfnodau brig 

yn unig ac y dylid ei goddef. Mae’n dilyn, yn eu barn nhw, bod cyflymder 
isel ar hyd y diwrnod gwaith, a’r lefel uchel o ddigwyddiadau a chiwio yn 

ystod y cyfnodau brig yn dderbyniol, er na chyflwynodd yr un ohonynt 

dystiolaeth ystyrlon i ddangos sut y byddai’r amodau’n dirywio erbyn 
blwyddyn ddylunio 2039 ar gyfer y cynllun pe na byddai unrhyw beth yn 

cael ei wneud [4.79, 6.323-6.324, 6.362]. 
 

8.101 Yn fy marn i, roedd y dystiolaeth a oedd yn profi y byddai’r amodau 
anfoddhaol presennol yn parhau yn llethol. Byddai rhagamcanu’r amodau 

hynny sy’n gwaethygu i flwyddyn ddylunio’r cynllun yn creu darlun 

brawychus. Mae’r twf traffig cenedlaethol a ragfynegwyd gan yr Adran 
Drafnidiaeth yn dangos twf hyd at y flwyddyn ddylunio a thu hwnt, ac fel 

y dangoswyd yn yr Ymchwiliad, nid oedd unrhyw dystiolaeth resymol i 

awgrymu bod twf traffig wedi lleihau, neu y byddai’n lleihau, yn yr ardal 

hon o dde Cymru. Cyflwynwyd y dystiolaeth orau gan LlC, sy’n dangos 
maint y cynnydd mewn llifoedd traffig ac felly’r dirywiad yn lefel y 

gwasanaeth y gallai’r draffordd ei chynnig [4.79 Tablau 3b a 5]. 
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8.102 Rwyf yn fodlon bod y dystiolaeth wedi dangos, heb adeiladu’r cynllun, y 

byddai: 
 

• ciwio gormodol yn ystod y cyfnodau brig sy’n fythol ymestyn; 
 

• traffig stopio a chychwyn neu draffig araf yn gyffredin am nifer o 

oriau’r dydd, gan arwain at lygredd aer ychwanegol, ac effeithiau 
cynyddol hynny ar iechyd a’r newid yn yr hinsawdd; 

 

• traffig ychwanegol sylweddol yn gwasgaru o goridor y draffordd i 

ardal drefol Casnewydd; 
 

• baich cynyddol ar effeithlonrwydd trafnidiaeth gyhoeddus (bysiau) 
oherwydd y traffig a fyddai’n gorlifo o’r draffordd i Gasnewydd a’r 

oedi iddo; 
 

• tagfeydd yn gwaethygu ar SDR yr A48 a’i ffyrdd dynesu, gan 
lyffetheirio symudiad nwyddau diwydiannol a masnachol a phobl, 

sef y rhai y’i dyluniwyd i ddarparu ar eu cyfer; 
 

• mwy o wrthdrawiadau a digwyddiadau eraill ar yr M4 rhwng Cas- 
bach a Magwyr, a fyddai’n gwaethygu’r amodau gwael, achosi 

niwed economaidd i’r wlad, llygredd i ardal drefol Casnewydd wrth 

i draffig ddargyfeirio a chynnydd posibl mewn damweiniau, a 
 

• thebygolrwydd  y  byddai’r  gred  ei  bod  hi’n  anodd  cyrraedd  de 
Cymru ar gyfer busnes, twristiaeth a hamdden yn gwaethygu. 

 

8.103 O ystyried yr holl dystiolaeth a gyflwynwyd yn yr Ymchwiliad, a’r 

ffactorau hyn, deuaf i’r casgliad fod yr amodau ar yr M4 bresennol eisoes 
yn annerbyniol o wael i fwyafrif y cyhoedd, diwydiant, ac awdurdodau, ac 

y byddent yn gwaethygu’n sylweddol ar y draffordd a ffyrdd eraill yn y 

dyfodol [5.1-5.8, 5.20, 5.21,5.23, 5.26-5.35, 5.45-5.74]. 
 

8.104 Mae angen clir am gynllun i fynd i’r afael â’r problemau ar y rhan hon o’r 

rhwydwaith ffyrdd strategol. Deuaf i’r casgliad, felly, bod yr achos traffig 

ar gyfer cynllun ffyrdd a fyddai’n lliniaru’r M4 bresennol o amgylch 
Casnewydd yn ysgubol o safbwynt budd y cyhoedd. 

 

Buddsoddi mewn Trafnidiaeth Gyhoeddus a newid moddol fel datrysiad 
 

8.105 Tynnodd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent sylw at dueddiadau yn 

Ewrop tuag at systemau trafnidiaeth gyhoeddus mwy integredig i annog 

newid moddol o ran traffig cymudwyr a masnachol. Fodd bynnag, ni 

chyfeiriodd at unrhyw gynlluniau sydd ar y gweill a allai gyflawni hynny 

ar hyd coridor priffyrdd dwyrain-gorllewin ar draws de Cymru. Mae’n 
amhosibl dod i gasgliadau pellach ar y syniadau damcaniaethol hyn gan 

na chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth i ddangos sut y byddai mesurau o’r 

fath yn gweithio yng Nghasnewydd, yn lliniaru’r M4 ac yn atal y sefyllfa 
sy’n gwaethygu o flwyddyn i flwyddyn. Nodaf fod 85% o nwyddau yn y 

DU yn cael eu symud ar y ffyrdd a bod Cymru’n llwytho 250,000 o dunelli 

o nwyddau masnachol bob blwyddyn ar y rhwydwaith. Ni ddangosodd 
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unrhyw barti sut y gallai systemau trafnidiaeth gyhoeddus integredig fynd 

i’r afael â’r materion hyn yn ymarferol. Felly, deuaf i’r unig gasgliad sy’n 

bosibl, sef, yn seiliedig ar y dystiolaeth, mai ychydig iawn o berthnasedd 
sydd gan y syniadau hyn o ran mynd i’r afael â’r problemau presennol ar 

yr M4 [5.2-5.8, 5.16, 5.17, 6.142, 6.143, 6.144, 6.550, 6.970, 6.971, 

6.942, 6.949] 
 

8.106 Archwiliwyd dichonoldeb datrys y problemau presennol ar yr M4 trwy 

fuddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus a mesurau teithio llesol yn fanwl 

yn ystod y Broses Ymgynghori. Daeth hynny i’r casgliad y byddai 
mesurau newid moddol helaeth yn symud oddeutu 5% yn unig o’r llifoedd 

presennol oddi ar y briffordd. Roedd tystiolaeth yr Ymchwiliad wedi 

diweddaru a chadarnhau hynny, trwy ddangos y byddai’r holl welliannau 

trafnidiaeth gyhoeddus sydd eisoes yn yr arfaeth neu’n cael eu hystyried 
(gan gynnwys y Metro, parcio a theithio a thrafnidiaeth bws cyflym), yn 

gallu cyflawni gostyngiad o 5.9% ar y mwyaf, sy’n gyfystyr â 3 blynedd o 

dwf, ar yr amod y gallai’r holl becynnau trafnidiaeth gyhoeddus gael eu 
gweithredu ar yr un pryd. Mae rhywfaint o hynny wedi’i gynnwys ym 

model traffig y cynllun sy’n awgrymu problem gynyddol ar y ffyrdd. Fodd 

bynnag, yn y byd go iawn, ni fyddai’r dewisiadau amgen hynny’n cael eu 
darparu am flynyddoedd, erbyn pryd y byddai’r sefyllfa ar y draffordd 

wedi gwaethygu. 
 

8.107 Fel yr esboniwyd yn gynharach, dangosodd y dystiolaeth hefyd  fod 
gyrwyr sy’n rhwystredig â’r gwasanaeth a gynigir ar y draffordd ar hyn o 

bryd eisoes yn dargyfeirio oddi arni i ffyrdd llai addas er mwyn osgoi 

tagfeydd. Mewn amgylchiadau o’r fath, mae’n ymddangos i mi y byddai 
unrhyw ryddhad yn cael ei wrthbwyso’n rhannol gan fodurwyr sy’n 

dychwelyd i’r draffordd wedi’i lliniaru. O ystyried yr holl ffactorau hyn, 

deuaf i’r casgliad na allai problemau’r M4 gael eu lliniaru’n ddigonol gan 

fesurau nad ydynt yn ymwneud â ffyrdd yn awr, heb sôn am erbyn y 
flwyddyn ddylunio [5.37, 5.50, 6.358, 6.972]. 

 

8.108 Nid oedd y rhai a oedd yn gwrthwynebu unrhyw gynllun gwella ffyrdd 
mewn egwyddor wedi ceisio dadansoddi sut y byddai’r problemau 

presennol yn ymddangos erbyn y flwyddyn ddylunio, ac nid oeddent wedi 

cyflwyno unrhyw dystiolaeth wrthwychol gymhellol i ddangos y gallai’r 

problemau presennol, hyd yn oed, gael eu trin yn foddhaol trwy ddulliau 
eraill. Roeddwn o’r farn bod tystiolaeth LlC, sef y byddai unrhyw gyfuniad 

o fesurau o’r fath yn gwbl aneffeithiol wrth fynd i’r afael â’r problemau ar 

y rhwydwaith, yn gymhellol. Ni chyflwynodd gwrthwynebwyr unrhyw her 
dystiolaethol wirioneddol i’r mater hwn, er mor angerddol y’i 

gwrthwynebwyd. 
 

Capasiti ac effeithiolrwydd y cynllun 
 

8.109 Gan fy mod wedi dod i gasgliadau ynglŷn â’r galw o ran traffig ac 

aneffeithiolrwydd datrysiadau nad ydynt wedi’u seilio ar ffyrdd, trof yn 
awr at ystyried effeithiolrwydd y cynllun fel y’i cynigiwyd yn y dystiolaeth 

beirianegol. 
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8.110 Mae’n amlwg ac, yn fy marn i, yn amhosibl herio y byddai’r cynllun, trwy 

ddarparu traffordd 3 lôn ddeuol fodern ychwanegol a fyddai’n rhydd o 

lawer o draffig lleol ac yn fyrrach na’r M4 bresennol, yn ychwanegu digon 
o gapasiti at y coridor dwyrain-gorllewin i gynnig lefel uchel o wasanaeth 

ymhell y tu hwnt i’r flwyddyn ddylunio. Nid oedd yr ychydig dystion a 

honnodd y byddai’r cynllun yn cael ei lethu gan draffig o fewn blwyddyn 
neu ddwy o agor wedi cyflwyno unrhyw ddadansoddiad i ategu’r safbwynt 

hwnnw. Dangosodd y dystiolaeth gymhellol, a oedd i gyd yn awgrymu’r 

gwrthwyneb, fod y safbwyntiau eithafol hyn yn afresymegol. Deuaf i’r 
casgliad bod angen aruthrol am y cynllun am resymau yn ymwneud â 

thraffig ac, oherwydd y byddai’n darparu’n effeithiol iawn ar gyfer traffig 

coridor yr M4 ymhell i’r dyfodol, ar y draffordd bresennol a’r un newydd, 

y byddai’n gynaliadwy o ran traffig [6.133, 6.139, 6.658, 6.666]. 
 

Cyllid ac asesiad economaidd 
 

8.111 Nodaf fod y cynllun wedi’i gynnwys yn y Cynllun Trafnidiaeth 

Cenedlaethol, Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol 2015 a’i 

ddiweddariad yn 2017. Byddai’n cael ei ariannu trwy gyfuniad o 
fenthyciadau Llywodraeth y DU a chyllidebau trafnidiaeth LlC. Byddai 

cyfraniad o gronfa datblygu economaidd LlC yn cael ei ddefnyddio i dalu 

am rywfaint o’r gwaith ychwanegol y canfuwyd ei fod yn angenrheidiol o 

fewn Dociau Casnewydd. 
 

8.112 Cost y cynllun, gan gynnwys gwaith o fewn Dociau Casnewydd, yn ôl 

prisiau Chwarter 4 2015, a chan ystyried tuedd risg ac optimistiaeth, yw 
oddeutu £1,321 miliwn. O’r dystiolaeth a gyflwynwyd, rwyf yn fodlon bod 

y ffigur hwn yn cynnwys symiau cymharol sylweddol a roddwyd o’r neilltu 

i ymdrin â risgiau a allai godi, nid lleiaf oherwydd natur y tir yng 

Ngwastadeddau Gwent, ac ystyriaeth briodol o’r tanamcangyfrifiad ar y 
cam hwn o’i ddatblygiad. Honnodd ambell wrthwynebwr fel arall, ond 

dangosodd LlC yn glir fod eu beirniadaethau’n anghywir neu amlygwyd eu 

diffyg profiad wrth iddynt gael eu croesholi. Yn fy marn i, ni ddylid rhoi 
pwys i feirniadaethau o’r fath [4.139,6.119, 6.410, 6.449, 6.455, 6.460]. 

 

8.113 Nodaf fod y cynllun wedi’i seilio ar gymhellion, y byddai’r contractwr yn 

rhannu costau annisgwyl, y bu’n destun gwaith arolygu dwys, gan 
gynnwys arolygon tir, ac y bu’n destun Adroddiad Adeiladwyedd manwl. 

Mae hyn i gyd yn peri i mi ddod i’r casgliad nad oes rheswm ar hyn o 

bryd i amau y byddai cost y cynllun yn fwy na’i sylfaen brisiau 2015. 
Fodd bynnag, bydd risgiau bob amser yn gysylltiedig â phrosiect o’r 

maint a’r cymhlethdod hwn, ond, o’r dystiolaeth a gyflwynwyd, mae 

costau annisgwyl sylweddol yn annhebygol yn fy marn i [4.139]. 
 

8.114 Deuaf i’r casgliad fod cost amcangyfrifedig y cynllun yn rhesymol ar y 

cam hwn o’i baratoi. Gan ddefnyddio paramedrau twf traffig canolog, y 
model traffig a ddatblygwyd ar gyfer y cynllun, y gwerthoedd amser 

diweddaraf a chymhwyso’r safonau polisi cenedlaethol ar gyfer asesiadau 

economaidd, byddai’r BCR drafnidiaeth uniongyrchol sylfaenol ar gyfer y 
cynllun oddeutu 1.56. Mewn geiriau eraill, byddai pob £1 a fuddsoddir yn 

y cynllun yn dychwelyd £1.56 i’r genedl o’i asesu dros gyfnod o 60 
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mlynedd. Pe byddai twf traffig yn lleihau, byddai’r BCR sylfaenol sy’n 

rhagweld twf isel oddeutu 1.3 ac yn cynyddu i 3.1 yn sgil twf uchel. Fodd 

bynnag, mae’r holl ffigurau hyn yn anwybyddu’r niwed economaidd a 
achosir yn gyson gan y nifer anarferol o uchel o ddigwyddiadau sy’n 

arwain at oedi ar y rhan hon o’r M4. Nid oedd yr un o’r partïon yn herio’r 

ffaith honno ac ni awgrymodd unrhyw un y byddent yn atal. Yn fy marn i, 
o ystyried y llifoedd ychwanegol yn sgil dileu’r tollau ac unrhyw dwf, 

byddai’r cyfraddau digwyddiadau’n cynyddu. O ystyried y beichiau traffig 

presennol, aseswyd yn fras bod y rhain yn ychwanegu 0.36 at y ffigurau 
BCR sylfaenol ac, yn fy marn i, maent yn sicr o barhau. Byddai’r 

gwireddiad hwn yn cynyddu’r BCR sylfaenol i oddeutu 1.92 [4.130-4.133, 

4.135, 4.136, 4.137, 6.133, 6.134, 6.441, 6.419, 6.421]. 
 

8.115 Dadleuodd gwrthwynebwr y dylai gwerth paramedrau amser teithio yn ne 

Cymru gael ei asesu’n is na pharamedrau amser teithio’r DU gyfan, y 
mae’n rhaid eu defnyddio i wneud cyfrifiadau cenedlaethol. Ni fyddai 

asesu gwerth y BCR gan ddefnyddio amrywiaeth o werthoedd amser lleol 

yn cyd-fynd â pholisi a chyngor y llywodraeth. Ni fyddai ymagwedd o’r 
fath yn rhan o asesiad safonol o BCRau, y bwriedir iddynt roi dull i’r 

penderfynwr o wneud penderfyniadau cenedlaethol cymharol gyson a 

rhesymegol. 
 

8.116 Cyflwynodd y CBI ac eraill dystiolaeth fod y canfyddiad o natur 

anrhagweladwy ac annibynadwy’r draffordd bresennol annigonol yn cael 

effaith niweidiol ar lu o fusnesau ledled Cymru, gan gyfyngu ar economi 
Cymru. Nid oeddent yn unigol wrth fynegi’r farn honno; roedd llawer o 

awdurdodau lleol, busnesau a diwydiannau’n gweld buddion y cynllun i 

economïau lleol ymhell oddi wrth Gasnewydd a Chaerdydd. Roedd yr 

effaith economaidd negyddol bresennol a’r ffaith na ellir ei herio bod y 
draffordd yn destun lefel anarferol o uchel o ddigwyddiadau heb eu 

cofnodi sy’n niweidiol yn economaidd, yn dangos bod y BCR, fel y’i 

dyfynnwyd yn y dystiolaeth, yn rhy isel. Gwrthwynebwyd yr honiad 
hwnnw gan wrthwynebwyr a feirniadodd ddibynadwyedd cost y cynllun, 

bod TAW wedi’i heithrio o’r ymarfer BCR a bod chwyddiant adeiladu’n 

uwch na chwyddiant cyffredinol. Dangoswyd bod yr honiadau hyn wedi’u 
seilio ar wybodaeth ail-law ac nid oeddent wedi’u hategu gan dystiolaeth, 

ac felly ni roddaf unrhyw bwys iddynt. Rhoddodd LlC resymau cymhellol i 

esbonio pam: 
 

• nad yw TAW wedi’i chynnwys yn y cyfrifiad BCR; 
 

• nad yw chwyddiant adeiladu yn ystod y blynyddoedd diweddar 

wedi mynd yn fwy na chwyddiant cyffredinol, a bod hynny’n 
annhebygol o ddigwydd, ac 

 

• y byddai costau annisgwyl yn cael eu cyfyngu gan y contract 
peirianneg seiliedig ar gymhellion a osodwyd ar sail risg gyfyngedig 
a rhannu elw, sef pwynt nad oedd rhai o’r gwrthwynebwyr wedi’i 

sylweddoli er y’i crybwyllwyd yn helaeth ym mhrif dystiolaeth LlC 
[WG 1.1.1- para13.4, WG1.6.1 -para3.11, PIQ55]. 
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8.117 Deuaf i’r casgliad fod y BCR gadarnhaol o 1.92 yn amcangyfrif rhesymol o 

wir werth y cynllun o safbwynt traffig-economaidd. 
 

8.118 Yn ogystal, cyflwynodd LlC dystiolaeth wedi’i seilio ar waith ymchwil 
cenedlaethol, astudiaethau academaidd a gynhaliwyd ar ran Llywodraeth 

y DU, a chanllawiau cenedlaethol safonol, gan honni eu bod yn dangos y 

byddai’r cynllun yn arwain at fuddion economaidd ehangach a fyddai’n 

cynyddu’r BCR. Ni chyflwynodd gwrthwynebwyr unrhyw dystiolaeth i 
ddangos y gwyrwyd oddi wrth ganllawiau cenedlaethol, ac roeddent yn 

dibynnu’n bennaf ar adroddiad SACTRA y llywodraeth o 1999, a gwaith 

ymchwil academaidd personol, yn hytrach nag Adroddiadau mwy 
diweddar a mawr eu clod Eddington a Venables, dyddiedig 2006 a 2014. 

[5.10, 5.12, 5.16, 5.20, 5.66, 5.65, 6.121-6.123]. 
 

8.119 Mae’r buddion economaidd ehangach a honnwyd gan LlC a llawer o 

gefnogwyr y cynllun yn anodd eu profi’n bendant, er y gallai rhai gronni 

dros amser. Yr hyn sy’n gwbl eglur yw: 
 

• bydd dileu tagfeydd ac, yn bwysig, y canfyddiad o anawsterau 
teithio ar hyd yr M4 yn fuddiol i economi de Cymru, yn fy marn i. 

Pwysleisiwyd y mater hwn gan lawer ym myd masnach a diwydiant 
oherwydd y byddai costau teithio’n lleihau i ddiwydiant a masnach 

yn ne Cymru; 
 

• roedd mwyafrif yr astudiaethau a’r llenyddiaeth a gyflwynwyd i’r 

Ymchwiliad yn dadlau neu’n cefnogi’r cysyniad bod cynlluniau 
ffyrdd mawr yn arwain at fuddion economaidd ehangach, ac 

 

• nid oedd unrhyw dystiolaeth i’m bodloni y byddai’r cysyniad o 

ffordd ddwyffordd yn niweidiol i dde Cymru; mae syniad o’r fath yn 

groes i bolisi’r llywodraeth ac yn anodd ei gynnal pan fo coridor 
traffordd eisoes yn bodoli i’w ddefnyddio [4.134, 4.135, 6.119, 

6.121-6.123]. 
 

8.120 Deuaf i’r casgliad fod y problemau cyfredol ar yr M4 bresennol yn achosi 

niwed amlwg i economi Cymru ac y byddai eu dileu yn debygol  o 

gynyddu ffyniant economaidd yr ardal. Mae casgliad mawr o dystiolaeth 

ddarbwyllol gan gynrychiolwyr cwmnïau yn cefnogi’r farn honno’n gryf. 
Yn amlwg, byddai’r ffordd yn darparu coridor trafnidiaeth ffyrdd rhagorol 

ar hyd y porth i ddwy ran o dair o economi Cymru. Byddai rhwystr 

economaidd yr M4 bresennol, a gydnabuwyd ers 25 mlynedd, yn cael ei 
ddileu, ond tynnaf sylw at yr ansicrwydd cymharol y byddai’r buddion 

ychwanegol yn arwain ato. O ystyried yr holl bwyntiau perthnasol, deuaf 

i’r casgliad y byddai’r cynllun yn cynnig gwerth cadarn am arian o leiaf 

ac, yn ôl pob tebyg, gwerth da am arian. 
 

 Sŵn traff ig f fyrdd , sŵ n adeila du a d ir gryn ia d  
 

8.121 Rwyf yn fodlon bod cyfrifiadau sŵn wedi cael eu cynnal yn gynhwysfawr 

ac yn unol â’r Rheoliadau Sŵn, eu bod wedi ystyried dileu’r tollau ac y 
byddai’r cynllun yn gwella amgylchedd sŵn eiddo preswyl yng 

Nghasnewydd. Er bod lefelau sŵn yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, yn 
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gyffredinol, yn y flwyddyn agoriadol, byddai sŵn traffig ffyrdd yn lleihau 

ar gyfer oddeutu 16,000 o eiddo, tra byddai’n cynyddu ar gyfer 4,000 o 

eiddo. Yn y flwyddyn agoriadol, byddai oddeutu 12,500 o eiddo’n profi 
budd sŵn arwyddocaol o fwy nag 1 desibel, tra byddai sŵn yn cynyddu’n 

sylweddol ar gyfer oddeutu 2,250 o eiddo [4.165, 4.168]. 

8.122 Deuaf i’r casgliad y byddai’r cynllun yn darparu buddion sŵn ystyrlon i 

boblogaeth Casnewydd, at ei gilydd, gan felly wella eu llesiant a chyflawni 
budd amgylcheddol arwyddocaol. Yn arbennig, byddai amcanion llesiant 5 

a 6 2017 LlC, sef hybu iechyd da a llesiant i bawb a chreu cymunedau 

iachach, yn cael eu bodloni yng Nghasnewydd. Fodd bynnag, ni fyddai 
hynny’n wir o ran cymunedau llai yn agosach i’r coridor arfaethedig, er y 

byddai’r effeithiau niweidiol yn sylweddol lai na’r enillion cadarnhaol, yn 

gyffredinol [4.165, 4.168]. 

8.123 Rwyf hefyd yn fodlon y byddai deunyddiau lleihau sŵn yn cael eu 

defnyddio’n briodol ar y ffordd gerbydau ac y byddai rhwystrau atal sŵn 
yn diogelu ardaloedd poblog. Heblaw am yn Llandyfenni, ni ofynnodd yr 

un o’r partïon i’r rhwystrau hyn gael eu hymestyn, ond rwyf yn fodlon na 

ellid eu cyfiawnhau yno oherwydd y sŵn traffig cymharol isel a fyddai’n 

effeithio ar y pentrefan, y byddai’r rhan fwyaf ohono’n dod o’r A4810 
bresennol [6.543, 6.544]. 

Llygredd aer ac ansawdd aer 

8.124 Rwyf yn fodlon bod y cyfrifiadau ansawdd aer wedi cael eu gwneud yn 

iawn. Byddai’r cynllun yn gwella ansawdd aer yn sylweddol mewn eiddo 
wrth ymyl yr M4 ac yng Nghasnewydd trefol, gan arwain at fuddion i 

oddeutu 29,000 o eiddo. Er y byddai ansawdd aer yn gostwng mewn 
1,600 o eiddo, ni fyddai unrhyw derfynau ansawdd aer yn cael eu torri. 

Byddai Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer yng Nghasnewydd yn elwa o’r 
cynllun. Byddai’r cynllun yn cyflwyno traffig i ardal sy’n gymharol rydd o 

draffig ar draws Gwastadeddau Gwent. Byddai ansawdd aer yn dirywio yn 
yr ardaloedd hynny, ond rwyf yn fodlon na fyddai terfynau ansawdd aer 

na llwythi critigol yn cael eu torri mewn unrhyw dderbynnydd, ac na 
fyddai unrhyw effaith ecolegol annerbyniol yn digwydd. Nodaf y byddai 

ansawdd aer SoDdGA Dolydd Langstone-Llanfarthin yn gwella o ganlyniad 
i’r cynllun. Byddai crynodiadau NOX ACA/SoDdGA/AGA Safle Ramsar Aber 

Afon Hafren yn uwch na’r terfyn, ond nid yw’r lleoliad hwn yn sensitif i 

ddyddodion nitrogen [4.159-4.160]. 

8.125 Deuaf i’r casgliad, at ei gilydd, y byddai’r cynllun yn lleihau llygredd ac yn 

darparu gwelliannau ansawdd aer eang a sylweddol i’r boblogaeth ym 

mwyafrif yr ardaloedd yr effeithir arnynt gan yr M4 bresennol neu 

ddargyfeiriadau traffig oddi arni yng Nghasnewydd ac o’i amgylch, gan 

felly wella iechyd pobl a helpu eu llesiant. Yn fy marn i, mae hyn yn 
fantais amgylcheddol arwyddocaol o’r cynllun na ddylid ei thanbrisio. Yn 

arbennig, o ran sŵn, byddai amcanion llesiant 5 a 6 2017 LlC, sef hybu 

iechyd da a llesiant i bawb a chreu cymunedau iachach, yn cael eu 
bodloni yng Nghasnewydd. Fodd bynnag, ni fyddai hynny’n wir o ran 

cymunedau llai yn agosach i’r coridor arfaethedig, er y byddai’r effeithiau 

niweidiol yn llai yn gyffredinol [4.159-4.160]. 
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Carbon 

8.126 Y farn gyffredin oedd bod adeiladu ffyrdd mawr ac allyriadau o draffig 

sy’n ciwio yn cynhyrchu carbon yn yr atmosffer. Roedd achos LlC wedi’i 

seilio ar gyfrifiadau manwl wedi’u teilwra a ddangosodd y byddai’r carbon 

cychwynnol a fyddai’n cael ei gynhyrchu yn cael ei niwtraleiddio dros 
amser gan ostyngiadau mewn allyriadau carbon yn deillio o: 

• ddileu  tagfeydd  presennol a  thagfeydd  a  fyddai’n  cynyddu  ym 

Mrynglas yn sgil dileu tollau crosafannau Hafren; 

• gwneud teithiau’n fyrrach, a 

• symud traffig oddi ar lwybrau llai eang a bryniog i briffordd fodern 

sy’n llifo’n rhydd, y byddai modurau’n gweithredu mor effeithlon â 

phosibl arni. 

8.127 Dadleuodd gwrthwynebwyr, y cynhyrchodd rhai ohonynt gyfrifiadau o’r 
brig i lawr, fod y ffigurau hynny’n tanamcangyfrif y sefyllfa, y byddai 

traffig a ysgogir yn ychwanegu at y carbon cyffredinol a fyddai’n cael ei 

losgi ac y byddai aflonyddu pridd yn rhyddhau carbon. Roedd 

gwrthwynebwr arall yn credu bod tystiolaeth LlC yn goramcangyfrif faint 
o garbon a fyddai’n cael ei gynhyrchu. Roedd rhai’n honni y byddai’r 

cynllun yn rhoi’r argraff anghywir i eraill fod adeiladu ffordd yn dderbyniol 

i lywodraethau, ac y gallai niwed gael ei wneud i rannau bregus o’r byd 
sy’n agored i effeithiau cynhesu byd-eang. Tynnaf sylw at y pwynt olaf 

hwn ond cydnabyddaf fod adeiladu ffyrdd yn un o bolisïau’r llywodraeth. 

Tynnodd gwrthwynebwr arall sylw at yr anghydnawsedd, yn ei barn hi, 
rhwng adeiladu’r draffordd a’r gofyniad yn y Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol i hybu economi carbon isel, ac roedd un arall yn 

credu y byddai’r ffordd yn tynnu’n groes i ymrwymiadau LlC ynglŷn â’r 

newid yn yr hinsawdd [ 4.161 - 4.164]. 

8.128 Yn fy marn i, ac ar ôl ystyried safbwyntiau cyferbyniol tystion, dangosodd 

y dystiolaeth a’r archwiliad ohoni: 

• fod cyfrifiadau LlC yn fanwl ac yn drylwyr ac yn ystyried traffig a 
ysgogir, ond efallai yr oeddent braidd yn geidwadol 
(goramcangyfrif cynhyrchu); 

• na ddylai cyfrifiadau eang o’r brig i lawr a ddefnyddir i asesu ystod 

fawr o brosiectau seilwaith cenedlaethol gael eu ffafrio dros 
gyfrifiadau manwl wedi’u teilwra ar gyfer cynllun penodol; 

• bod tystiolaeth amrywiol GWT ynglŷn â’r cwantwm carbon y 

byddai’r cynllun yn ei gynhyrchu yn uwch ac yn is na’r amcangyfrif 
canolog a gyflwynwyd gan LlC; 

• na fyddai nwyon tŷ gwydr yn cael eu rhyddhau’n helaeth o 

briddoedd Gwastadeddau Gwent oherwydd diffyg toriadau ar gyfer 

y brif linell. At hynny, mae’r tir wedi cael ei weithio a’i ffermio ers 

canrifoedd, ac roedd effeithiau gwaith cynnal a chadw parhaus a 
thraffig a ysgogir wedi cael eu hystyried yn y cyfrifiadau; 

• byddai’r cynllun yn lliniaru tagfeydd ac yn dileu allyriadau 

gormodol o draffig stopio a chychwyn. Byddai’n galluogi traffig i 

lifo’n rhydd ar y traffyrdd presennol ac arfaethedig y tu hwnt i’r 
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dyfodol rhagweladwy. Yn fy marn i, mae honiadau y byddai’r 

draffordd, trwy fwy na dyblu capasiti’r M4 bresennol, yn llenwi ac 

yn creu allyriadau gormodol o fewn blwyddyn neu ddwy o agor, yn 
gwbl ddi-sail; 

• bod trosglwyddo traffig o’r rhwydwaith presennol i rwydwaith 

byrrach nad yw’n dioddef tagfeydd yn sicr o losgi llai o garbon, ac 

nid oedd yr un gwrthwynebwr yn gallu herio’r pwynt a wnaed gan 

LlC y byddai allyriadau carbon yn lleihau yn sgil denu traffig oddi 

wrth ffyrdd llai addas; 

• bod y cyfrifiadau manwl wedi defnyddio’r model VISSIM tra- 

chywir, ond dewiswyd peidio â defnyddio ei gymhwysiad o 
effeithiau llosgi carbon wrth gyflymu ac arafu o blaid cyflymder 

cyfartalog ar fwyafrif y rhwydwaith yr effeithir arno gan y cynllun, 

gan felly danamcangyfrif beth sy’n digwydd ar y tir; 

• bod effaith y cynllun yn fach o ran priffyrdd yng Nghymru ac yn 

ddibwys ar raddfa fyd-eang; ni fyddai’n cael effaith niweidiol ar 

bolisïau lleihau carbon LlC nac yn llesteirio ei huchelgeisiau 
cyhoeddus ar gyfer cyrraedd targedau lleihau, a 

• byddai’r cynllun yn niwtral o ran carbon dros amser, a hynny’n 

unigryw efallai, a phe byddai’r defnydd o gerbydau trydan yn 
cynyddu, byddai hynny’n gohirio’r dyddiad cyflawni niwtraliaeth 

garbon ar gyfer y cynllun ond yn fuddiol i’r amgylchedd yn 

gyffredinol sut bynnag [4.161-4.164]. 

Deuaf i’r casgliad fod tystiolaeth LlC yn ymwneud â charbon yn gadarn 

ac, at ei gilydd, fod yr Ymchwiliad wedi profi’r pwyntiau uchod er 

boddhad i mi. 

Yr Asesiad Amgylcheddol 
 

8.129 Mae’r DA a’i Atodiadau wedi’u hamlinellu ym manylion yr achos, ac mae 

PIQ 154 yn disgrifio diben a sail resymegol pob dogfen. Cyhoeddwyd y 
rhain yn raddol i gyd-fynd â chyhoeddiadau dilynol o’r Cynlluniau a’r 

Gorchmynion drafft, ac rwyf yn fodlon bod eu cyhoeddiadau unigol wedi 

cydymffurfio â statud. Rwyf hefyd yn fodlon bod y DA a’i Atodiadau wedi 

cael eu paratoi a’u cyhoeddi yn unol â Chyfarwyddebau Ewropeaidd, 
gofynion Deddf Priffyrdd 1980, y DMRB a deddfwriaeth a Rheoliadau 

perthnasol y DU [1.15, 4.245-4.252]. 
 

8.130 Rwyf yn fodlon bod y wybodaeth amgylcheddol ofynnol wedi cael ei 

darparu ar y ffurf ragnodedig. Ymgynghorwyd ag awdurdodau statudol a 

chyrff anstatudol ar bob cam o’r broses. Mae eu cyfraniadau a’u sylwadau 

ar bob cam wedi cael eu cofnodi a’u rhestru yn PIQ 149. Rwyf yn fodlon 
bod LlC wedi rhoi ystyriaeth briodol i’r sylwadau a wnaed wrth symud 

materion ymlaen. Rwyf wedi ystyried yr ymatebion wrth ffurfio fy 

nghasgliadau. Yn yr Ymchwiliad, nid oedd unrhyw newidiadau o bwys i’r 
DA na’i Atodiadau. 

 

Y Datganiad i Lywio Asesiad Priodol (SIAA) 
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8.131 Daeth LlC i’r casgliad yn ystod y cam sgrinio y gallai fod effeithiau 

arwyddocaol tebygol (LSEs) ar safleoedd cadwraeth natur dynodedig o 

bwysigrwydd Ewropeaidd, ac felly y byddai angen i Weinidogion Cymru, 
sef yr awdurdod penderfynu cymwys, gynnal asesiad priodol o’r 

effeithiau. Maent wedi cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd, 

rheoliadau Cynefinoedd y DU a’r DMRB trwy ddarparu gwybodaeth i 
gynorthwyo’r asesiad ar ffurf SIAA [4.257-4.260]. 

 

8.132 Cyhoeddwyd y SIAA ym mis Mawrth 2016, gydag ymrwymiad i’w 

ddiweddaru â chanlyniadau arolwg o adar sy’n gaeafu yn 2015-16 a 

gwybodaeth arall wedi’i diweddaru sy’n angenrheidiol i adlewyrchu 

datblygiad parhaus y cynllun. Cyhoeddwyd y SIAA wedi’i ddiweddaru ym 
mis Awst 2017. Ymgynghorwyd â CNC ynglŷn â’r ddwy ddogfen ac mae’n 

cadarnhau bod y wybodaeth a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn addas i’r 

diben. Rwyf wedi ystyried safbwyntiau CNC wrth ffurfio fy nghasgliadau. 
Cyhoeddwyd Atodiad ar wahân i’r SIAA hefyd ym mis Awst 2017 i ymateb 

i gynigion newydd o fewn Dociau Casnewydd. Unwaith eto, 

ymgynghorwyd â CNC ynglŷn â’r atodiad hwn ac rwyf wedi ystyried ei 
safbwyntiau [4.245-4.252]. 

 

8.133 Rwyf hefyd yn fodlon y rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r SIAA yn unol â’r 

gweithdrefnau statudol drwy gydol proses yr Ymchwiliad. Mae’r 
adroddiad, ei ganfyddiadau a’r sylwadau a wnaed arnynt wedi cael eu 

hystyried wrth ffurfio fy nghasgliadau [1.15]. 

 

 
Yr Effeithiau ar Fuddiannau Cadwraeth Natur 

 
 

Triniaeth o Rywogaethau a Warchodir 

8.134 Cyn ac yn ystod yr Ymchwiliad, mynegodd GWT, Ymgyrch Diogelu Cymru 

Wledig (YDCW), yr RSPB ac eraill bryderon ynglŷn â’r effaith y byddai’r 

cynllun arfaethedig yn ei chael ar Rywogaethau a Warchodir gan Ewrop 

(EPS) a rhywogaethau eraill a warchodir yn genedlaethol. Wrth fynd i’r 
afael â’r mater pwysig hwn, mae’n berthnasol nodi bod CNC, sef 

cynghorwr statudol LlC, yn fodlon â’r mesurau lliniaru/strategaethau 

arfaethedig ar gyfer llygod y dŵr, madfallod dŵr cribog, moch daear a 

phathewod, ar ôl cadarnhau ei fod: 

• yn fodlon â’r dadansoddiad gwaelodlin perthnasol a gynhwysir yn y 
DA; 

• yn ymwybodol bod y gwaith arolygu i lywio’r DA wedi parhau ar hyd 
cyfnod hir yr Ymchwiliad Cyhoeddus, ac 

• wedi bod yn rhan o drafod y strategaethau lliniaru rhywogaethau ar 

gyfer y rhywogaethau yr effeithir arnynt, a’u cwblhau’n derfynol 
[6.27-6.47]. 

8.135 O’r holl rywogaethau, dylid crybwyll pathewod yn arbennig gan eu bod yn 

rhywogaeth dan fygythiad sy’n dirywio’n ddifrifol. Byddai’r cynllun yn 
effeithio ar bathewod trwy darfu’n rhannol ar goetir a blannwyd yn y 
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1980au ar hyd yr M4 bresennol sy’n cynnal poblogaeth leol gref. I wneud 

iawn am hyn, mae LlC a CNC yn cynnig gwella cynefin safleoedd gerllaw’r 
ardaloedd a gollir, creu cynefin newydd mewn lleoliadau addas sy’n 

gysylltiedig â’r cynllun ac amlygu safle trawsleoli addas yng Nghoed 

Mawr21. Dylai’r pecyn lliniaru hwn osgoi’r angen am fridio pathewod yn 
gaeth mewn sŵau neu fannau tebyg, ond byddai hynny’n bosibl hefyd fel 
dewis olaf. Mae’r pecyn lliniaru hanfodol yn ymrwymiad amgylcheddol o’r 

cynllun (Ymrwymiadau - 201, 202 a 210). Yn ystod yr Ymchwiliad, daeth 
i’r amlwg fod y gwrthwynebiadau’n ymwneud yn bennaf â’r effeithiau 
posibl heb fesurau lliniaru ac, wrth gydnabod hynny a’r cynigion helaeth a 
argymhellwyd, credaf fod casgliadau CNC yn gadarn a chytunaf y gellir 

lliniaru effaith y cynllun ar bathewod yn ddigonol [4.230, 6.43-6.47]. 

8.136 Byddai’r cynllun yn cael effaith arwyddocaol ar gynefin llygod y dŵr, ond 

dim ond i’r graddau y byddai’n ymyrryd ag oddeutu 2% o’r rhwydwaith 
ffosydd draenio. Ond, yn y tymor canolig i’r tymor hir, byddai’r difrod yn 

cael ei niwtraleiddio i raddau helaeth gan yr estyniadau i’r rhwydwaith 

ffosydd draenio a’r gwelliannau i’w siâp ac ansawdd dŵr. Nid yw CNC yn 
herio hyn ac rwyf yn ymwybodol bod oddeutu 15% o’r  rhwydwaith 

cynefin ffosydd ar draws y Gwastadeddau yn dioddef effeithiau treillio 

sylweddol bob blwyddyn ar hyn o bryd. O ystyried y byddai’r cynllun yn 
effeithio ar 2% yn unig o’r Gwastadeddau, rwyf yn fodlon na fyddai’n 

bygwth cyfanrwydd y boblogaeth llygod y dŵr, sef rhywogaeth a fyddai’n 

elwa o’r gwelliant mewn ansawdd dŵr a ddylai ddigwydd o ganlyniad i’r 

cynllun yn y tymor canolig. Ni fynegwyd unrhyw farn ddarbwyllol i’r 
gwrthwyneb i’r Ymchwiliad. Deuaf i’r casgliad na fyddai’r cynllun yn 

bygwth cyfanrwydd y boblogaeth llygod y dŵr [4.231, 6.27-6.87, 6.31]. 

8.137 Dadleuodd GWT fod yr arolygon dyfrgwn yn annigonol i lywio’r 

ymagwedd liniaru angenrheidiol. Roedd CNC yn fodlon â’r wybodaeth 

arolygu a’r DA yn hynny o beth. Nid oedd yr arolygon wedi canfod 

unrhyw dystiolaeth i awgrymu y byddai’r cynllun yn effeithio ar unrhyw 
walau dyfrgwn, er bod arolygon cynharach wedi darganfod gwâl yn agos 

i’r llwybr yn Nociau Casnewydd. Cadarnhaodd CNC hefyd na fyddai angen 

trwydded Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop (EPS), ac mae’n amlwg y 
byddai strategaeth liniaru fanwl yn cael ei chynnal ar gyfer dyfrgwn, fel 

sy’n ofynnol gan ymrwymiad amgylcheddol 135. Byddai hyn yn cynnwys 

ffens atal mamaliaid ar hyd y cynllun a darparu tanffyrdd mamaliaid 

mewn lleoliadau addas. Gan fod dyfrgwn yn symudol, byddai’r llwybr yn 
cael ei arolygu unwaith eto cyn unrhyw waith adeiladu i gadarnhau’r 

ymagwedd i’w chymryd, ac rwyf yn fodlon â hynny [6.27-6.38]. 

8.138 Rwyf wedi’m darbwyllo y byddai’r cynllun yn cynnwys amddiffyniad 

digonol i ddyfrgwn a digon o fannau croesi i sicrhau bod unrhyw 
gysylltiadau rhwng poblogaeth ACA Afon Wysg a phoblogaeth 

Gwastadeddau Gwent yn cael eu cynnal. Cadarnhaodd LlC fod ymagwedd 

ragofalus wedi cael ei defnyddio i asesu’r effeithiau ar ddyfrgwn yn y 
 

 

 

21 Rhoddir manylion y cynigion hyn yn y Datganiad Tir Cyffredin a’r Strategaeth 
Liniaru ar gyfer Pathewod. Byddai cynefin newydd yn cael ei greu/cynefin yn cael 
ei wella mewn lleoliadau fel safle Tata ac ardaloedd plannu coetir arfaethedig. 
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SIAA, yn yr ystyr y tybiwyd bod y cysylltiadau hyn yn digwydd. Nodaf 

nad oedd CNC yn gwrthwynebu hynny [6.231-6.239]. 

8.139 Roedd CNC yn pryderu am y diffyg manylion a oedd ar gael ynglŷn â’r 

gwaith yn Nociau Casnewydd. Byddai angen caniatâd ar wahân gan 
Gyngor Dinas Casnewydd ar gyfer hyn a byddai’n ymgynghori â CNC 
ynglŷn ag unrhyw gais. Er gwaethaf pryderon GWT, mae CNC yn fodlon 
bod hwnnw’n ddull priodol i ystyried y materion hyn. O’r dystiolaeth, ac 
ar ôl ystyried safbwyntiau CNC, deuaf i’r casgliad fod yr ymagwedd hon 
yn rhesymol ac nad oes rheswm i gynnal gwrthwynebiad ar y sail honno. 

Yn fy marn i, mae gwrthwynebiadau perthnasol GWT22 yn hyn o beth oll 

wedi derbyn sylw [4.254-257, 6.25, 6.247-6.256]. 

8.140 Mae’r holl bartïon yn cytuno y byddai’r cynllun yn cael effeithiau 

arwyddocaol ar ystlumod, yn ystod y cam adeiladu a gweithredu, ond 

roedd LlC o’r farn bod rhaid i hynny gael ei bwyso yn erbyn buddion y 
cynllun i’r cyhoedd. Paratôdd strategaeth liniaru fanwl i fynd i’r afael â’r 

effaith ar ystlumod, gan gydnabod y byddai gwahaniad yn cael ei liniaru i 

raddau cyfyngedig. Mae CNC wedi cytuno y byddai’r holl fesurau lliniaru 
rhesymol yn cael eu cynnwys yn y cynllun, ond y byddai effeithiau 

niweidiol gweddilliol yn parhau [4.236, 6.39-6.42, 6.174-6.187]. 

8.141 Mae CNC wedi cadarnhau y byddai angen trwyddedau EPS ar gyfer colli 

neu darfu ar fannau clwydo yn unig, ac na fyddai eu hangen ar gyfer colli 
cynefin. Roedd mesurau digolledu ar gyfer colli mannau clwydo, wedi’u 

seilio ar ddulliau profedig a dibynadwy a gymeradwywyd gan CNC a 

Natural England, wedi’u hamlinellu’n eglur yn nhystiolaeth LlC ac yn 

cynnwys defnyddio blychau ystlumod ac ysguboriau ystlumod. 

8.142 Mae’r ACA ddynodedig ar gyfer ystlumod ymhell oddi wrth y cynllun ac ni 

chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth ddarbwyllol i ddangos y byddai’r cynllun 

yn effeithio ar gyfanrwydd y safleoedd hynny. Cadarnhaodd CNC hefyd 
fod y dystiolaeth yn awgrymu na fyddai’r cynllun yn effeithio ar statws 

cadwraeth ffafriol ystlumod. Roedd y dystiolaeth yn dangos bod y 

boblogaeth ystlumod yn yr ardal hon yn fach, a gadarnhawyd gan y nifer 
gyfyngedig o fannau clwydo y byddai’r cynllun yn effeithio arnynt. 

Byddai’r cynllun yn gymharol agos i seilwaith diwydiannol mawr 

presennol a rhwydwaith prysur o ffyrdd, ac ar gyrion ardal adeiledig 
Casnewydd. Yn hyn o beth, mae’n wahanol iawn ei natur i’r M6 yng 

Nghymbria, y cyfeiriwyd ati mewn astudiaeth gan yr Athro Altringham ac 

y seiliodd lawer o’i dystiolaeth arni. 

8.143 Cadarnhaodd CNC nad oes unrhyw beth yn rhwystro caniatáu 
trwyddedau mewn perthynas ag ystlumod. O ystyried yr uchod, deuaf i’r 

casgliad y dylai’r effaith niweidiol y byddai’r cynllun yn ei chael ar 

ystlumod gael ei phwyso yn erbyn buddion y cynllun yn yr ystyriaeth 

derfynol. 

8.144 Cyfeiriodd GWT (Mr James Byrne) at effeithiau posibl ar Lyswennod 

Ewropeaidd (rhyngwladol – gwerth uchel iawn) o ganlyniad i’r cynllun yn 
 
 

 

 

22 Mr Liles a Ms Rich 
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ei gyflwyniadau ysgrifenedig. Ni ymatebodd LlC i’r pwynt hwn yn benodol. 

Mae’r DA yn dod i’r casgliad y gallai’r cynllun arwain at effeithiau o 

arwyddocâd bach neu gymedrol, o ystyried y ganran isel o ffosydd sydd 
i’w disodli. Cynigir y byddai llwybrau trwodd i lyswennod yn cael eu 

cynnwys yn yr holl  lifddorau/strwythurau newydd a fyddai’n cael eu 

hadeiladu. Yna, byddai’r effaith yn ddibwys a byddai arwyddocâd yr 
effaith yn fach ar bob graddfa amser. Nid yw hyn yn effaith arwyddocaol 

[4.212]. 

Yr Effaith ar SoDdGAau Gwastadeddau Gwent 

Nodyn yr Arolygydd: 

Yn yr adran hon, ymdriniaf â phryderon CNC sy’n weddill, gan gofio bod GWT wedi 
defnyddio amrywiaeth drawiadol o arbenigwyr yn eu meysydd unigol a oedd oll yn 
frwdfrydig ac yn ymrwymedig ynglŷn â hybu buddiannau cadwraeth natur a bywyd gwyllt. 
Fodd bynnag, tynnaf sylw at bwynt pwysig sy’n berthnasol i lawer o’i thystion ecoleg. Ni 
alwyd ar bob un ohonynt i roi tystiolaeth ac, yn bennaf, roeddent yn beirniadu tystiolaeth 
LlC. Ni wyddys faint o’r dystiolaeth, os unrhyw ran ohoni, a ddarllenwyd gan y tystion cyn 
iddynt wneud eu sylwadau. Ni ellid eu croesholi nhw, ond caniatawyd croesoli tystion 

LlC.
23

 

Ochr yn ochr â GWT, roedd yr RSPB, er nad oedd wedi cymryd rhan yn yr Ymchwiliad a 
bod yn destun croesholi, wedi gwneud cyfraniadau ysgrifenedig helaeth a mynychu 
sesiynau ar ymrwymiadau amgylcheddol a sawl ymweliad safle. Roedd y cynrychiolaethau 
ysgrifenedig yn cynnwys gwrthwynebiadau’r Ymddiriedolaeth Gwarchod Cacwn. Cyfeiriodd 
sawl gwrthwynebwr arall at yr effaith ar Wastadeddau Gwent yn gyffredinol, ac ymdriniaf 
â’r holl wrthwynebiadau o’r fath yma. 

8.145 Defnyddiodd LlC ymagwedd ragofalus yn y DA a derbyniodd y byddai 
effaith barhaol arwyddocaol ar SoDdGAau Gwastadeddau Gwent o ran 

cymryd tir24 (PIQ05). Byddai hyn yn groes i ofynion cyfreithiol ac 
amddiffyniad polisi ar gyfer tir SoDdGA. Mewn termau meintiol, byddai 
105 ha o dir sy’n gyfystyr ag 1.96% o’r SoDdGAau yn cael ei golli’n 

barhaol, ynghyd â 2,702 m (oddeutu 2%) o ffosydd draenio a 7,676m 
(oddeutu 2%) o ffosydd [4.210]. 

8.146 Fodd bynnag, cynigiodd LlC becyn cynhwysfawr o fesurau lliniaru. Mewn 

termau meintiol, amlygir 131.6 ha o dir ar gyfer mesurau lliniaru yn y 
Strategaeth Liniaru SoDdGA mewn tri lleoliad, sef Fferm Tatton, Fferm 

Maerdy a Rhos Cil-y-coed (ID186 Diwygiedig). Fodd bynnag, mae dau o’r 

lleoliadau hyn eisoes o fewn SoDdGAau. Mae un yn cael ei ddefnyddio fel 
tir âr ar hyn o bryd ac mae diffyg nodweddion SoDdGA yn y llall. Byddai’r 

cynigion yn dychwelyd y tir i ansawdd SoDdGA trwy broses o adfer tir âr, 

mewnlenwi ffosydd caeau a rheolaeth briodol. Yn bwysig, mae LlC eisoes 

yn berchen ar lawer o’r tir hwn ac felly byddai gwaith lliniaru’n cael ei 
wneud cyn gynted â phosibl (ymrwymiad 215). Mae oddeutu 33 ha o dir 

wedi cael ei gynnwys yn y CPO ar gyfer lliniaru adar hefyd. Byddai’r tir 

hwn ar gael i ddarparu cynefin addas ar gyfer rhywogaethau eraill hefyd, 
ac   ymdriniaf   â   hyn   yn   fanylach   yn   fy   nghasgliadau   ynglŷn   â 

 
 

 

23  Yr eithriadau oedd Mr Bakere, Mr Boyce, yr Athro Altringham a Mr Liles. 
Croesholwyd Mr Jon Davies ar ran LlC droeon ar bob pwnc ecoleg. 

 
24 Paragraff 5.3.5 CD 1.18.2 a pharagraffau 87 – 90 CD 1.23.1 
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gwrthwynebiad yr RSPB isod [4.211-214]. 

8.147 Nid yw CNC yn cytuno â honiadau gwrthwynebwyr bod y mesurau 

lliniaru’n sicr o fethu. Nid yw CNC yn gwrthwynebu’r Strategaeth Liniaru 
SoDdGA ar sail colli cors pori arfordirol. Ymatebodd LlC i wrthwynebwyr 

trwy ddweud bod y math hwn o liniaru’n eithaf syml, yn nodweddiadol, o 
gymharu â rhai mathau eraill o gynefin (fel coetir hynafol) sy’n amhosibl 
eu hail-greu. Rhoddwyd enghreifftiau lleol llwyddiannus fel Gwarchodfa 

Cors Magwyr a Gwlyptiroedd Casnewydd, a chyfeiriwyd at astudiaethau 
monitro prosiectau adfer tir âr a gwella glaswelltir llwyddiannus mewn 

mannau eraill25. Yn fy marn i, ni wnaed unrhyw feirniadaeth 

argyhoeddiadol o’r dystiolaeth hon heblaw am gyfeirio at ganlyniadau 

astudiaethau cyffredinol o bob math o fesurau lliniaru. Mae hyn  yn 
dangos methiant cyffredin ar ran llawer o wrthwynebwyr i gyfeirio at y 

dystiolaeth ac amgylchiadau penodol yr achos hwn mewn 
gwrthwynebiadau. Ystyriaf fesurau lliniaru mwy cymhleth ar gyfer ffosydd 

draenio isod, yn ogystal â rôl hollbwysig cynnal a chadw’r holl fesurau 
lliniaru [6.1-6.8, 6.17-6.19 gwrthwynebiadau GWT a’r RSPB er 

enghraifft]. 

8.148 Ar yr adeg hon, tynnaf sylw at yr Adroddiad Gwasanaethau Ecosystem26 

(ESR) a gyflwynwyd i’r Ymchwiliad. Nid oes gofyniad statudol i baratoi 

asesiad o’r fath ac nid oes arweiniad statudol ar y fethodoleg sydd i’w 

defnyddio. Cynhaliodd ymgynghorwyr LlC y dasg hon mewn ymateb i 
feirniadaeth gan wrthwynebwyr ynglŷn ag absenoldeb tystiolaeth o’r fath 

gerbron yr Ymchwiliad. Rwyf wedi astudio’r fethodoleg a’r casgliadau y 

daethpwyd iddynt, a oedd yn honni y byddai’r cynllun yn arwain at fudd 
clir dros gyfnod o 100 mlynedd, gan gynnwys ei fesurau lliniaru. Mae’n 

ymddangos i mi mai’r pwynt pwysig yw, yn nhermau ariannol, y byddai 

manteision ac anfanteision gwasanaethau ecosystem yn isel iawn (£6 i 

£7m) o gymharu â buddion BCR (a gyfrifwyd rhwng £1.8 a £2.5bn) y 
cynllun. Felly, byddai dylanwad economaidd effaith y cynllun ar 

wasanaethau ecosystem yn gadarnhaol ond yn ddibwys, sef pwynt a 

wnaed gan nifer o wrthwynebwyr a gredai fel arall [4.232-235, 6.299- 
6.321]. 

8.149 Credaf fod yr ESR yn rhoi trosolwg gwerthfawr o’r cynllun gan edrych ar y 

pedwar math cyffredin o gynefin yr effeithir arnynt, a’i bod yn briodol 
ystyried y mesurau lliniaru a rheoli llygredd a gynigir yn rhan o’r cynllun. 

Mae CNC wedi gwneud hynny ac wedi dod i’r casgliad y byddent yn 

effeithiol at ei gilydd. Yn fy marn i, nid oedd llawer o dystiolaeth fod 
tystion GWT wedi ystyried y mesurau lliniaru’n fanwl, gan ddibynnu yn lle 

hynny ar astudiaethau cyffredinol a’u profiadau eu hunain mewn mannau 

eraill. Nid oeddent wedi cynnig unrhyw dystiolaeth ddarbwyllol i gefnogi’r 

effeithiau anuniongyrchol a honnwyd. Nid oedd eu pryderon ynglŷn â’r 
fethodoleg ESR wedi cael eu croesholi, yn wahanol i dyst LlC, y profwyd 

ei dystiolaeth yn y modd hwn. Gan nad oes methodoleg benodol i’w dilyn, 
 

 

 

25 Yn gysylltiedig â gwrthbrawf LlC – Cyf WG/REB/OBJ0270.16 – GWT/Byrne 
 

26 ID 186 
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ystyriaf mai’r dewis gorau yn yr amgylchiadau oedd defnyddio dulliau a 

fabwysiadwyd mewn asesiadau tebyg eraill o wasanaethau ecosystem27. 
Nid oedd arolygon penodol i safle’n bosibl oherwydd y cam a 

gyrhaeddwyd yn y broses. Nid oedd GWT wedi esbonio’r sail nac wedi 
darparu unrhyw ddadansoddiad o sut y deilliwyd ei hasesiad ei hun o’r 
effeithiau a’r ffigurau ariannol. Nid yw’r wybodaeth waelodlin yn gwneud 
llawer o wahaniaeth i’r asesiad o effeithiau tymor hir ar wasanaethau 

ecosystem, felly nid yw’r ffaith bod y SoDdGAau mewn cyflwr anffafriol 
yn gwneud llawer o wahaniaeth i’r asesiad. Yn gyffredinol, ystyriaf fod yr 
ESR yn ddogfen ddefnyddiol a luniwyd yn unol â chanllawiau perthnasol a 
dulliau a ddefnyddiwyd ar gyfer astudiaethau mewn mannau eraill. 

8.150 Yn ystod yr Ymchwiliad, roedd gwrthwynebwyr wedi beirniadu LlC ar nifer 

o faterion yn ymwneud â ffosydd draenio. Mynnodd CNC gymhareb 
ddisodli un-i-un er mwyn cynnal trefn ddraenio gytbwys ac, yn fy marn i, 

nid oedd y gymhareb uwch a geisiwyd gan rai gwrthwynebwyr yn 

ymarferol nac yn ddymunol. O’m rhan i, mae’n anodd beirniadu cynigion 

sy’n cydymffurfio â gofynion CNC, ac nid wyf yn gwneud hynny. Yn yr un 
modd, mae’r dull o reoli dŵr ffo oddi ar y draffordd wedi cael ei 

gymeradwyo gan CNC hefyd [6.213]. 

8.151 Yn ei dystiolaeth, rhoddodd CNC enghreifftiau o lwyddo a methu wrth 

ddisodli ffosydd draenio, yn wahanol i GWT a gyfeiriodd at enghreifftiau 
gwael yn unig ond na ddarparodd yr adroddiadau y dibynnwyd arnynt i 

graffu arnynt. O’r dystiolaeth a gyflwynwyd, mae’n amlwg bod modd 

disodli ffosydd draenio’n llwyddiannus os gwneir hynny yn unol ag arfer 
gorau. Er hynny, mae’n ymddangos i mi fod pryder CNC sy’n weddill 

ynglŷn â’r oedi a allai ddeillio o’r broses ailadroddus yn un dilys y byddai 

angen iddo gael ei ystyried wrth benderfynu ar y cynllun [6.1-6.6, 6.19, 
6.210-6.214]. 

8.152 Trof yn awr at dystiolaeth Mr Boyce a ymddangosodd ar ran GWT ynglŷn 

ag effaith y cynllun ar rywogaethau infertebratau yn y ffosydd draenio a’r 
ffosydd, sef prif nodwedd gymhwyso SoDdGAau Gwastadeddau Gwent. Ni 

heriwyd y ffaith bod cyflwr SoDdGAau Gwastadeddau Gwent yn anffafriol 

ac ni roddwyd tystiolaeth o unrhyw welliant tebygol. Roedd y DA, gan 
ddefnyddio ymagwedd ragofalus, yn tybio bod yr holl ffosydd draenio a 

ffosydd yn cynnal y casgliad llawn o nodweddion SoDdGA, er nad yw 

hynny’n wir yn amlwg. Nodaf fod tyst GWT wedi cadarnhau ei fod wedi 

cael canlyniadau gwael yn flaenorol, ond ei fod, yn wrthnysig yn fy marn 
i, wedi beirniadu’r arolygon a gynhaliwyd i lywio’r DA am gael 

canlyniadau yr un mor wael. Gallaf ddeall pam nad oedd CNC yn cytuno 

â’r feirniadaeth honno nac wedi mynegi gwrthwynebiad ynglŷn ag 
infertebratau, a hynny’n gywir yn fy marn i [6.265-6.274]. 

8.153 Dangosodd  LlC  i’r  Ymchwiliad  y  mesurau  manwl  a  fyddai’n  cael  eu 

cymryd i sicrhau bod rhyng-gysylltiadau dyfrol yn y rhwydwaith ffosydd 
 
 

 
27 Deilliwyd y gwerthoedd ariannol o waith Morris a Camino ac fe’u defnyddiwyd 

oherwydd, yn eu geiriau nhw, eu bod yn darparu’r swyddogaeth trosglwyddo 
buddion fwyaf priodol ar gyfer achos y DU. 
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draenio yn cael eu cynnal yn ystod y cyfnod adeiladu ac yn y tymor hir. 

Amlinellir y mesurau hyn yn yr Adroddiad Adeiladwyedd, sy’n rhan o’r 

DA. Nododd LlC fod tyst CNC wedi dweud wrth yr Ymchwiliad mai’r 
cynigion lliniaru yw’r rhai gorau posibl (ID 259). Mae’r gefnogaeth 

honno’n bwysig, ond mae cytundeb mor gryf â hynny’n golygu bod 

pryderon CNC sy’n weddill ynglŷn ag effaith y cynllun ar y SoDdGAau yn 
anodd eu deall [6.1-6.19]. 

8.154 Y mater cyntaf yw cwantwm y tir SoDdGA yr effeithir arno a’r tir a 

gymerir ar gyfer cyffordd Glan Llyn yn arbennig. Mae Tabl 17 yr ESR yn 

nodi faint o dir SoDdGA a fyddai’n cael ei golli a faint o dir lliniaru 
SoDdGA a fyddai’n cael ei ddarparu. Yn gyffredinol, byddai cynnydd clir o 

41.87 ha o dir a fyddai’n cyflawni swyddogaethau SoDdGA, yn ogystal â 

thir a brynwyd yn ddiweddar oddi wrth Tata i ddarparu mesurau lliniaru 
ar gyfer adar. Yn fy marn i, ni fyddai’r cyfanswm hwnnw’n welliant dibwys 

o’r ardal SoDdGA, a rhaid ei ystyried wrth asesu cydbwysedd effaith y 
cynllun ar y SoDdGAau. Yn y cyd-destun hwnnw, tynnaf sylw hefyd at y 

ffaith mai dim ond 2% o arwynebedd tir y SoDdGA y byddai’r cynllun yn 
effeithio arno, ac y byddai’r arwynebedd tir yr effeithir arno yng Nglan 

Llyn yn sylweddol lai na hwnnw a gyfrifwyd gan CNC ac y seiliodd ei 

dystiolaeth arno yn yr Ymchwiliad9. Nid oedd CNC yn amau bod y 

gyffordd hon yn angenrheidiol i wasanaethu’r ardaloedd datblygu 
strategol i’r de o Gasnewydd sy’n cael eu datblygu ar hyn o bryd. Ystyriaf 

y byddai cyffordd Glan Llyn yn hanfodol ac na fyddai ei gosodiad a’r tir a 
gymerir o’r SoDdGAau yn ormodol, o ystyried y llwybr a ddewiswyd ar 

gyfer y draffordd, sydd mor bell i’r gogledd ag sy’n ymarferol. Rwyf yn 
ymwybodol nad oedd CNC wedi esbonio sut y gellid bod wedi osgoi’r tir o 
fewn y SoDdGA a bod LlC wedi rhoi enghreifftiau o benderfyniadau eraill 

a wnaed i geisio osgoi SoDdGA, fel lleoli cynifer o’r Ardaloedd Trin Dŵr 
(WTAs) â phosibl y tu allan i’r SoDdGAau [6.1-6.8]. 

8.155 Er bod CNC wedi honni, yn ei sylwadau i gloi, y byddai effeithiau 
anuniongyrchol ar y rhwydwaith ffosydd draenio cydgysylltiedig, 

llofnododd Ddatganiadau Tir Cyffredin (DTCau) yn datgan y byddai’r 

mesurau ansawdd dŵr ac atal llygredd yn addas. At hynny, derbyniodd ei 

dyst na fyddai unrhyw effeithiau anuniongyrchol ar SoDdGAau eraill o 
ganlyniad i’r cynllun. Derbyniaf y gallai cyfres drychinebus o 

ddigwyddiadau achosi i’r system ddraenio fethu, ond byddai hyn yn 

annhebygol iawn o ystyried y mesurau diogelu sydd wedi’u cynnwys yn y 
systemau cymhleth a gynigiwyd. Yn y cyd-destun hwn, daeth fy 

ystyriaeth gynharach o’r dehongliad cyfreithiol o’r prawf Adran 28G i’r 

casgliad nad yw’n gwahardd niwed yn llwyr. Yn hollbwysig, mae’n rhaid i 

faint o dir a gollir gael ei ystyried yng nghyd-destun y cynllun, cyflwr y tir 
SoDdGA sydd i’w golli a’r mesurau lliniaru arfaethedig er mwyn 

penderfynu a gymerwyd camau rhesymol. Deuaf i’r casgliad, yng nghyd- 

destun y cynllun hwn, fod camau rhesymol wedi’u cymryd ac na ddylid 
rhoi pwys sylweddol i wrthwynebiadau ar sail cwantwm y tir SoDdGA a 

gollir [6.256-6.264, 6.275-6.286]. 

8.156 Derbyniaf y byddai oedi cyn i’r mesurau lliniaru arfaethedig gael effaith, 

sy’n amrywio yn dibynnu ar y math o fesurau lliniaru. Mae’r ESR yn 

caniatáu  oedi  achos  gwaethaf  o  5  mlynedd  ar  gyfer  tir  amaeth,  8 
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mlynedd ar gyfer adfer gwlyptir a 35 mlynedd ar gyfer coetir. 

Cydnabyddir hyn yn y DA a’r ESR, gan arwain at effeithiau tymor byr a 

thymor canolig mwy. Wedi dweud hynny, nodaf fod LlC wedi ymrwymo i 
wneud rhywfaint o waith lliniaru ar dir y mae’n berchen arno yn gynnar 

yn y cynllun, a chyflwynodd enghreifftiau i’r Ymchwiliad o ddulliau eraill i 

gyflymu’r broses lle y bo’n bosibl. Yn ogystal, roedd rhywfaint o 
dystiolaeth fod llystyfiant anaeddfed ger coetir yn cael ei gytrefu’n gyflym 

gan bathewod (PIQ 106). Pwysleisiaf ba mor bwysig y byddai cynnal a 

chadw’r gwaith lliniaru arfaethedig fel yr addawyd yn yr ymrwymiadau 
amgylcheddol er mwyn mynd i’r afael â phryderon gwrthwynebwyr 

ynglŷn â’u llwyddiant yn y pen draw [6.2, 6.5 6.299-6.321]. 

8.157 Cyfeiriodd CNC hefyd at anghydbwysedd ffosydd draenio rhwng 

Gwastadeddau Cil-y-coed a Gwynllŵg. Byddai’r cynllun yn effeithio ar 2% 
yn unig o’r rhwydwaith ffosydd draenio a ffosydd, ond mae sianeli’n dad- 

siltio’n gylchol ac un o’r glannau’n cwtogi mewn chwe gwaith yn fwy na 
hynny bob blwyddyn ar hyn o bryd. Byddai’r holl ffosydd draenio a 
fyddai’n cael eu dileu wedi bod yn destun yr aflonyddu cylchol hwn gan 

arwain at ganlyniadau niweidiol dros dro o bosibl ar gyfer bywyd gwyllt a 
chynefinoedd. Mae LlC wedi cynnig awgrymiadau i fynd i’r afael â’r 

anghydbwysedd hwn a chredaf eu bod yn ddatrysiadau rhesymol y dylid 

ymchwilio iddynt ymhellach28. Ni chynigiwyd unrhyw sail ecolegol 

ddarbwyllol i bryderon CNC. Byddai’r gymhareb gyffredinol o 1:1 ar gyfer 
disodli cyrsiau dŵr yn cael ei chyflawni. O ystyried y ganran fach o’r 

rhwydwaith y byddai’r cynllun yn effeithio arni, lled amrywiol ffosydd 
draenio a ffosydd, dyluniad manwl gan gynnwys cyflwyno ysgafellau, 

prosesau monitro ailadroddus ac ailddefnyddio deunyddiau o’r ffosydd 
draenio presennol yn y rhannau newydd, deuaf i’r casgliad y dylai 

ymdrechion ar y cyd CNC a LlC lwyddo yn y tymor canolig. Fe’m 
darbwyllwyd na fyddai effaith y cynllun ar y rhwydwaith ffosydd draenio, 

er ei bod yn amlwg, yn cynrychioli effaith tymor hir ddifrifol a 
Wastadeddau Gwent. Yn yr amgylchiadau hyn, argymhellaf fod llai o 

bwys yn cael ei roi i’r mater hwn [6.2, 6.8]. 

8.158 Yn fy marn i, bychanodd LlC effeithiau’r cynllun o ran gwahanu, trwy 

honni y byddai’r effeithiau hyn yn fach yn y tymor hir, ond y byddai 
eithriadau i’r darlun cyffredinol hwn. Byddai’r effeithiau gwahanu ar 

ystlumod yn gymedrol ac arwyddocaol yn y tymor hir (DTC Ystlumod ID 

104). Tynnodd tystiolaeth BCT a GWT sylw at effeithiau tebyg ar 

infertebratau, yn enwedig Cardwenyn Meinlais. Rwyf wedi ystyried yr 
effeithiau ar ystlumod ar wahân ac yn dod i’r casgliad y byddai’r effaith ar 

infertebratau’n cael ei lleddfu i raddau gan y mesurau lliniaru arfaethedig. 

Cynigir creu cynefin ychwanegol ar gyfer Cacwn, a byddai cynnal 
cysylltiadau ffosydd draenio a darparu twneli mamaliaid o dan y draffordd 

arfaethedig yn cynnal cysylltiadau ar gyfer infertebratau dyfrol a 

mamaliaid. Cydnabyddaf y gallai’r twneli arfaethedig fod yn hir mewn 
rhai achosion. Fodd bynnag, mae’r dyluniad yn darparu ar gyfer mwy o le 

 
 

 

28  Gweler paragraffau 243 a 244 ID 259, paragraffau 2.3.10 ac 11 ID 61 
diwygiedig, ac ymrwymiad amgylcheddol 199. 
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uwchben, a fyddai’n mynd i’r afael â’r pryder y byddai rhai 

rhywogaethau’n amharod i ddefnyddio’r twnnel oherwydd ei hyd. Byddai’r 

cynllun yn cynnwys pontydd dros Afonydd Wysg ac Ebwy a byddai 
camau’n cael eu cymryd i gynnal cysylltiadau glan afon o dan bontydd y 

draffordd, hyd yn oed tra bod colofnau’r pontydd yn cael eu hadeiladu 

(PIQ 14). Mae hyn hefyd yn berthnasol i’r rhychwant ar draws Dociau 
Casnewydd, lle y byddai cysylltiadau o dan y draphont yn cael eu cynnal 

[6.2, 6.39-42, 6.174-6.188, 6.901-6.939]. 

8.159 Byddai llinell y draffordd arfaethedig yn cael ei lleoli cyn belled i’r gogledd 

â phosibl er mwyn ymwthio cyn lleied â phosibl i Wastadeddau Gwent. 
Mae hyn yn hollbwysig er mwyn osgoi a lliniaru, ac yn golygu y byddai’r 

llinell yn agos i’r ardal adeiledig bresennol, ffyrdd, y llinell reilffordd a 
datblygiad presennol. Er y byddai hyn yn gadael ardaloedd SoDdGA llai o 
faint ar wahân i’r gogledd o’r draffordd, credaf y byddai’r cynllun yn cael 
llai o effaith ar SoDdGAau trwy ei lwybro felly. Nodaf hefyd y mesurau 

lliniaru eraill a ymgorfforwyd yn y dyluniad a’r mesurau lliniaru 
arfaethedig fel y’u hamlinellwyd yn y dystiolaeth. Cyflwynir buddion 

mwyaf arwyddocaol mesurau lliniaru yn yr ESR29. Nodaf fod yr ardal 
eisoes wedi’i gwahanu gan draciau llydan y brif linell reilffordd, ac eto 

mae’n ymddangos bod blociau ar wahân y tu hwnt i’r rheilffordd wedi 
addasu’n dda a byddai’r cynllun yn darparu cysylltedd parhaus ar gyfer y 
rhwydwaith ffosydd draenio. Fodd bynnag, yn gyffredinol, deuaf i’r 
casgliad y byddai’r cynllun yn arwain at anfantais barhaol trwy wahanu tir 

SoDdGA [6.5]. 

Ystyried gwrthwynebiadau eraill GWT o ran ecoleg 

8.160 Mae’r feirniadaeth gan yr Athro Lawton yn ymwneud ag astudiaethau 

cyffredinol ynghylch darnio cynefinoedd, ond nid yw’n cynnwys llawer o 

dystiolaeth ynglŷn â manylion penodol y cynllun hwn. Nid yw wedi’i 

chefnogi gan unrhyw asesiad penodol na thystiolaeth ynglŷn â’r DA neu’r 
mesurau lliniaru helaeth, ac nid yw’n amlwg ei fod wedi darllen y cyfoeth 

o wybodaeth amgylcheddol cyn cyflwyno ei ddatganiad. Mae LlC wedi 

ceisio lleihau darnio cymaint â phosibl trwy’r llwybr a ddewiswyd a’r 
mesurau amddiffyn a lliniaru a amlinellwyd yn y dystiolaeth. Nodaf nad 

yw CNC wedi mynegi unrhyw bryderon ynglŷn â rhywogaethau a 

warchodir, heblaw am ystlumod [6.166-6.172]. 

8.161 Derbyniaf y byddai rhai effeithiau ar Warchodfa Natur Cors Magwyr, fel yr 

amlygwyd gan Mr Bakere, ond prynwyd y tir sydd i’w gaffael ar gyfer y 

cynllun yn 2012 gan wybod am y cynllun, ac mae wrth ymyl y warchodfa 
ac nid wedi’i integreiddio â hi o ran gweithgareddau craidd a mynediad i 

ymwelwyr neu’r cyhoedd. Byddai’n effeithio ar arwynebedd cymedrol o 

dir. Byddai effeithiau ychwanegol o ran sŵn, ond ni allaf dderbyn y 

byddai’r rhain mor ddifrifol fel y byddent yn rhwystro gweithrediad y brif 
warchodfa sydd ymhell i ffwrdd. Atgyfnerthir y casgliad hwn gan leoliad y 



Adroddiad: APP/16/516215 

416 

 

 

 
 
 

safle yn gymharol agos i ardal adeiledig a phrif linell reilffordd30  [6.189- 

6.193]. 

8.162 Mae sylwadau Mr Byrne ar y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wedi 
cael eu hystyried yn gynharach, ac ymdrinnir â’r pwyntiau a wnaed 

ynglŷn â cholli cynefin, mesurau lliniaru, darnio a’r effaith  ar 

rywogaethau a warchodir, mewn mannau eraill. Rwyf hefyd wedi asesu’r 

gwrthdaro honedig â dyletswyddau cyfreithiol uchod [6.205, 6.221- 
6.224]. 

8.163 Rwyf yn fodlon bod y DA wedi rhoi ystyriaeth briodol i asesu effeithiau 

cronnol yn unol â rheoliadau a chanllawiau perthnasol. Mae gan CNC, sef 

y corff statudol sy’n gyfrifol am amddiffyniad amgylcheddol a rheolaeth 

Gwastadeddau Gwent, brofiad uniongyrchol o effaith datblygiad blaenorol 

ar SoDdGAau Gwastadeddau Gwent, yr oedd rhywfaint ohono ar 
safleoedd a ddynodwyd i’w datblygu mewn Cynlluniau Datblygu Lleol. Ar 

ôl ystyried y wybodaeth amgylcheddol yn ofalus, ni fynegodd CNC 

unrhyw wrthwynebiadau ynglŷn â’r asesiad o effeithiau cronnol [6.226- 
6.230]. 

8.164 Mynegodd Ms Rich bryderon ynglŷn â materion yn ymwneud â’r 

trefniadau draenio arfaethedig a llygredd a allai effeithio ar safleoedd 

dynodedig. Ymdrinnir â rhai o’r pwyntiau hyn yn fy nghasgliadau uchod. 
Nid yw’r pwyntiau a wnaed gan Ms Rich ac eraill sy’n honni y gallai 

system ddraenio’r ffordd achosi perygl llygredd yn y ffosydd draenio o 

ganlyniad i lif rhwydwaith isel yn berthnasol. Mae’r dull arfaethedig o drin 

y dŵr ffo yn golygu y byddai ansawdd y dŵr yn uchel. Mae CNC yn 
cytuno bod y perygl o dorri safonau llygredd yn isel iawn (ID 53). Mae 

asesiadau o effaith gronnol y gollyngfeydd arfaethedig i’r rhwydwaith 

ffosydd draenio wedi datgelu canlyniad derbyniol. Mae’r defnydd o 
ddeunydd a allai fod yn halogedig o lagwnau Llanwern wedi cael ei asesu 

yn y DA. Byddai addasrwydd y deunydd yn cael ei brofi a byddai perygl 

ymdreiddio’n isel oherwydd cyfraddau ymdreiddio isel. Gellir cyfiawnhau’r 
lefelau is o reoli llygredd yng ngollyngfeydd llanw afonydd Ebwy a Wysg 

gan y cyfraddau gwanhau uwch o lawer. Cytunwyd ar y gollyngiadau a’r 

mesurau rheoli â CNC. Rwyf wedi mynd i’r afael â phryderon eraill Ms 

Rich ynglŷn ag effeithiau’r gwaith adleoli yn Nociau Casnewydd yn yr 
adran ar rywogaethau a warchodir [6.275-6.286] 

8.165 Deellir brwdfrydedd Mr Iolo Williams am fywyd gwyllt a’i bryder ynghylch 

Gwastadeddau Gwent, ond nid oes llawer o dystiolaeth yn y cyflwyniad i 

gyfiawnhau’r pryderon a godwyd. Yn yr un modd â’r sylwebwyr arbenigol 

eraill, nodaf absenoldeb llwyr sylwadau ynglŷn â’r DA neu wybodaeth 

ategol am reoli llygredd a mesurau lliniaru, a oedd yn syndod i mi yng 
ngoleuni’r hyn y gofynnwyd amdano gan CNC ac a gymeradwywyd wedi 

hynny. Mae pawb yn cydnabod pwysigrwydd Gwastadeddau Gwent o 

safbwynt y dirwedd, treftadaeth ddiwylliannol ac ecoleg. Mae’n rhaid i’r 
effeithiau arwyddocaol a gydnabuwyd gan LlC a’r effeithiau niweidiol hyn 

 
 

 

 

30 Ymdrinnir â’r  pwyntiau eraill a wnaed  gan Mr Bakere isod o dan 
wrthwynebiadau statudol. 
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ac eraill sy’n achosi pryder, er eu bod wedi’u nodi, gael eu hystyried yn 

erbyn buddion y cynllun [6.287-6.297].  

Llifogydd 

8.166 Mae’r ardal o Wastadeddau Gwent y byddai’r cynllun yn mynd trwyddi yn 
agored i’r posibilrwydd o lifogydd pe byddai’r amddiffynfeydd môr yn 
methu, felly byddai datblygiad ynddi’n ddarostyngedig i faterion polisi a 

nodir yn PPW a TAN15 [4.180-4.187, 6.9-6.11]. 

8.167 Rwyf yn fodlon bod y gwaith modelu llifogydd wedi’i seilio ar astudiaeth 

2016 gan CNC yn profi, pe byddai’r mesurau amddiffyn a amlygwyd yn 

cael eu hadeiladu erbyn 2025, na fyddai’r cynllun yn cynyddu nifer yr 
eiddo a allai ddioddef llifogydd, o bosibl. Mae CNC yn parhau i bryderu, 

heb sicrwydd cyllid i weithredu’r “polisi cynnal amddiffynfeydd 

presennol”, y byddai’r rhan newydd o draffordd yn cynyddu effaith 

digwyddiad llifogydd llanw. Cadarnhawyd ymrwymiad LlC i’r polisi yn ei 
Chyllideb ddrafft ar gyfer 2018-19 a oedd yn dyrannu £7.5 miliwn i 

fesurau amddiffyn rhag llifogydd, gan gynnwys y rhai hynny yn 

Stephenson Street, Casnewydd. Pe byddai’r cynllun yn symud ymlaen, 
gallai’r gwaith hwnnw ac adeiladu’r draffordd gael ei gydlynu gan CNC a 

LlC. Mae’n dilyn ei bod yn debygol y byddai’r cynllun rheoli perygl 

llifogydd hollbwysig yn Stephenson Street yn cael ei gwblhau erbyn 2020. 
Deuaf i’r casgliad, pe byddai’r gwaith hwnnw’n symud ymlaen ar y cyd ag 

adeiladu’r draffordd, na fyddai unrhyw berygl llifogydd ychwanegol 

annerbyniol yn codi, ond tynnaf sylw at yr angen eglur i LlC hwyluso 

trefniant o’r fath i wneud y cynllun yn dderbyniol. 

8.168 Rwyf hefyd yn fodlon bod y modelau hydrolig a ddefnyddiwyd i asesu 
llifogydd posibl dros y tir wedi’u seilio ar wyddoniaeth gadarn a dulliau 

safonol diwydiant. Maent yn dangos, er y gallai’r cynllun addasu trefn 

ddraenio Gwastadeddau Gwent yn lleol, ei fod wedi cael ei asesu’n 
ddigonol. Dylid nodi y byddai’r cynllun yn cynnwys rheolaethau lefel dŵr 

ychwanegol profedig. Yn fy marn i, mae’r rhain yn sicr o fod yn effeithiol 

ac yn welliant ar yr arferion rheoli llifogydd tymor hwy sy’n gysylltiedig 
â’r Gwastadeddau. 

8.169 Felly, deuaf i’r casgliad, yn gyffredinol, y byddai effaith y cynllun ar 

lifogydd posibl ar Wastadeddau Gwent yn fach a gellid ei rheoli’n 

foddhaol. Nid wyf yn credu bod y posibilrwydd o lifogydd dros y tir yn 
fater y dylid rhoi llawer o bwys iddo wrth asesu p’un ai symud ymlaen â’r 

cynllun ai peidio. 

 Tebygolrwydd llygred d dŵr yng Ngwastade ddau Gwent  

8.170 Bydd adeiladu ffordd fawr ger ardal sensitif bob amser yn creu peryglon 

posibl yn sgil llygredd a gludir mewn dŵr i ardal gyfagos. Mae LlC yn 

cydnabod perygl o’r fath ac mae dyluniad gofalus ac aml-haenog  y 
system ddraenio arfaethedig yn lleihau risg bosibl llygredd yn sylweddol, 

o ganlyniad i ollyngiad ar y draffordd neu ddŵr ffo cyffredinol oddi arni. 

Rwyf wedi ystyried arsylwadau gwrthwynebwyr ynglŷn â systemau a 

ddefnyddir ar rwydwaith strategol Lloegr, ond maent yn amlwg yn 
sylweddol israddol i’r system a gynigir ar gyfer yr M4. Pe byddai’r cynllun 

yn symud ymlaen, byddai rhywfaint o ddŵr ffo presennol heb ei wanhau 

yn cael ei ddefnyddio gan y system, gan felly leihau’r risg [6.12-6.16]. 
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8.171 Byddai rhywfaint o risg yn parhau o ran llygru ffosydd draenio, ond 

byddai dyluniad y system ddraenio ac, yn bwysig, y drefn o’i monitro a’i 

chynnal a’i chadw’n barhaus, yn lleihau risgiau o’r fath yn sylweddol. Yn 
bwysig, mae CNC yn derbyn y cynigion, ac rwyf wedi’m darbwyllo gan 

dystiolaeth CNC a thystiolaeth LlC y byddai risg llygredd o’r draffordd yn 

dderbyniol o isel. 

8.172 Fodd bynnag, mae’r casgliad hwn wedi’i seilio ar ymrwymiad LlC i 

ariannu’r gwaith monitro angenrheidiol a chymryd camau unioni pe 

byddai tueddiadau afiach yn ymddangos. Mae’n hollbwysig bod hynny 
wrth wraidd dylunio’r system ddraenio a thynnaf sylw ato er mwyn i’r 

cynllun fod yn dderbyniol. 

8.173 Cydnabyddaf fod llawer iawn o waith wedi cael ei wneud gan CNC a LlC a 

arweiniodd at gryn dipyn o gydgyfeirio barn a chamau gweithredu 

angenrheidiol. Daeth y cytundebau hynny i’r amlwg mewn datganiadau 

eglur o dir cyffredin, fel y cofnodwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn. 
Mae’r ffaith yr ystyriwyd y cytundebau hynny’n rhai cyfrwymol wedi 

arwain at ffordd eglur ymlaen o ran nifer o faterion, a thalaf deyrnged i’r 

rhai a oedd yn gysylltiedig. Nodaf yr amharwyd ar gynnydd gan y 
ddamwain anffodus a gafodd brif dyst CNC, ac mae’n ddigon posibl bod 

hyn wedi atal cydgyfeirio barn ymhellach, ond rwyf yn fodlon na chafodd 

effaith o bwys ar ganlyniad yr Ymchwiliad, a wasanaethwyd mor fedrus 
hyd at yr adeg honno [6.8]. 

8.174 Yn hyn o beth, derbyniaf y byddai datblygu’r cynllun ar draws gorlifdir yn 

herio polisi cynllunio sefydledig y Llywodraeth. Fel y nodaf uchod, rwyf yn 

fodlon bod y pwynt hwn wedi cael ei gydnabod gan LlC, sy’n gwrth- 
ddadlau trwy ddweud bod y cynllun, sef seilwaith hanfodol, yn eithriad 

derbyniol o dan PPW i’r gwaharddiad cyffredinol a wneir gan TAN15 sut 

bynnag [6.9-6.11]. 

8.175 O ystyried hynny, yn amodol ar weithredu cynllun atal llifogydd 

Stephenson Street, ni fyddai llifogydd eiddo’n cael eu gwaethygu’n 

sylweddol pe byddai’r cynllun yn cael ei adeiladu. Rwyf yn fodlon y byddai 
unrhyw achos posibl o dorri polisi yn dderbyniol er budd y genedl. Nid yw 

cynnydd mewn canlyniadau llifogydd yn fygythiad difrifol yn nhermau 

cwantwm ac ni ddylai’r mater hwnnw atal y cynllun rhag symud ymlaen. 

Rwyf hefyd yn fodlon na fyddai adeiladu’r draffordd yn arwain at unrhyw 
oblygiadau difrifol o ran llifogydd i’r Gwastadeddau yn y dyfodol, ond, o’r 

dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Ymchwiliad, tynnaf sylw at yr angen eglur i 

symud ymlaen â gwaith atal llifogydd yn Stephenson Street yn fuan a 
pharhau i fonitro cymhwysiad y polisi “cynnal amddiffynfeydd presennol” 

mwy cyffredinol [6.9-6.11]. 

Effeithiau Tirweddol a Gweledol (CPRW (144) – Prif wrthwynebwr [6.615- 

6.649]) 

8.176 Y cefndir ar gyfer ystyried yr effeithiau hyn yw’r penderfyniad i osgoi 

plannu ar hyd rhan helaeth o’r rhan o’r draffordd arfaethedig o fewn 

Gwastadeddau Gwent, sef penderfyniad a wnaed mewn ymgynghoriad â 
CNC, Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Sir Fynwy. Byddai sgrinio’r 

draffordd yn cael effaith niweidiol ar y dirwedd gofrestredig ac ansawdd 

ecolegol yn  y  ffosydd  draenio  trwy gysgodi, a  byddai  wedi  dileu  tir 
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SoDdGA [4.253-4.256, 4.243, 4.244, 4.237-4.242]. 

8.177 Ni fynegwyd unrhyw anghytundeb â chanlyniadau’r Asesiad o Effeithiau 

Tirweddol a Gweledol (LVIA) o’r cynllun. Rwyf yn fodlon y’i cynhaliwyd yn 

unol â’r canllawiau perthnasol a’i fod wedi defnyddio graddfeydd priodol i 

fesur yr effeithiau’n eglur. Nid yw’n syndod, o ystyried y penderfyniad i 
osgoi plannu yng Ngwastadeddau Gwent (heblaw am sgrinio ar gyfer 

anheddau ac asedau treftadaeth), y byddai’r effaith dirweddol a gweledol 

yn niweidiol iawn. Mae hyn yn effaith arwyddocaol y mae’n rhaid rhoi 

pwys iddi [4.253-4.256, 4.243, 4.244, 4.237-4.242]. 

8.178 Ar ôl ystyried y dystiolaeth a chynnal ymweliad cynhwysfawr â’r ardal, 

nid wyf o’r farn y byddai’r cynllun yn cael effaith mor arwyddocaol ar 
dawelwch Gwastadeddau Gwent. Byddai’r draffordd yn cael ei sefydlu’n 

agos i ddatblygiad presennol a seilwaith swnllyd ac mor bell i’r gogledd 

ag y bo’n ymarferol. Adlewyrchir hyn yn y dystiolaeth sy’n cadarnhau y 

byddai’r ffordd ym Mharth B (ac ardaloedd adeiledig) ar y Map Ardaloedd 
Tawel cyhoeddedig. 

8.179 Y tu allan i Wastadeddau Gwent, cynigir plannu cryn dipyn o goed, ar 

ffurf lleiniau sgrinio ac ardaloedd coetir. Mae’r LIVA yn dod i’r casgliad y 

byddai’r effeithiau sgrinio’n lleihau effeithiau wrth dderbynyddion o fewn 

15 mlynedd, ac rwyf yn fodlon bod y golygfannau cynrychioliadol a 

ddewiswyd i’w hasesu yn briodol. Rwyf hefyd yn fodlon na fyddai 
golygfeydd arwyddocaol o 74% o’r lleoliadau hyn pan fyddai’r cynllun yn 

agor ac o 88% 15 mlynedd yn ddiweddarach. Byddai Pont Wysg 

fawreddog yn ymwthiad mawr i’r dirwedd, yn amlwg, a hynny’n debyg i’r 

Bont Gludo pan adeiladwyd honno. Nodaf fod dyluniad Pont Wysg wedi 
cael ei adolygu’n annibynnol gan Gomisiwn Dylunio Cymru, a oedd o’r 

farn ei fod o ansawdd uchel, a bod yr LIVA yn asesu bod y bont yn 

fuddiol yn gyffredinol. Mae CNC yn cytuno â’r asesiadau hynny [4.239]. 

8.180 Nodaf y bydd LlC a CNC yn gweithio gyda’i gilydd i fireinio dyluniad 

manwl y lagwnau draenio, sy’n gam priodol yn fy marn i, a chytunaf 

hefyd â’r cynnig i ostwng y gyffordd fawr ger Ardal Gadwraeth 
Llanfihangel Rogiet [4.241-4.242]. 

Yr effaith ar y Dirwedd Gofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol 

(gwrthwynebiad CNC ac eraill) [4.202-205] [6.615- 631] 

8.181 Rwyf yn ymwybodol bod PPW yn datgan31 y dylai’r Gofrestr anstatudol 

gael ei hystyried wrth bwyso a mesur goblygiadau datblygiad, ac mae LlC 
a CNC yn cytuno ar gasgliadau’r DA i raddau helaeth. Yn fy marn i, 

crynhoir hyn yn briodol yn ID 155 fel a ganlyn: “byddai’r cynllun yn cael 

effaith niweidiol tymor hir ar Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol 
Gwastadeddau Gwent. Mae hyn o ganlyniad i golli tir o fewn y dirwedd 

hanesyddol cofrestredig a gwahanu sawl ardal o gymeriad tirwedd 

hanesyddol a amlygwyd o ganlyniad, ynghyd ag effeithiau gweledol a 

chlywedol ar rannau o’r dirwedd hanesyddol cofrestredig na effeithir 
arnynt yn ffisegol.” Yn fy marn i, mae hyn yn adlewyrchu’n rhesymol 

 
 

 

 

31 Ym mharagraff 6.5.27 
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bryderon  nifer  o  wrthwynebwyr  sydd  wedi  cyfeirio  at  yr  effeithiau 

niweidiol ar y dirwedd hanesyddol. 

8.182 Mae’r canllaw perthnasol yn nodi bod tirweddau’n newid dros amser ac ni 
fwriedir eu ffosileiddio na’u hatal rhag cael eu newid, ond yn hytrach eu 
rheoli mewn ffyrdd a fydd yn caniatáu i’r elfennau neu’r nodweddion 
hanesyddol allweddol gael eu cadw ar yr un pryd â bodloni anghenion 

modern32. Rwyf wedi ystyried hynny, ond byddai’r effaith niweidiol yn 
arwyddocaol a dylid rhoi pwys iddi. 

8.183 Gan gydnabod hynny, rwyf yn fodlon bod mesurau priodol wedi’u 

cynnwys yn nyluniad y cynllun, gan gynnwys argloddiau isel, dylunio 
tirwedd, arwyneb sy’n lleihau sŵn ac adleoli Ardaloedd Trin Dŵr (WTAs). 
Mae’r Ymrwymiadau Amgylcheddol yn mynnu bod yr hyrwyddwr yn 

datblygu rhaglen dadansoddi tirwedd hanesyddol i wrthbwyso rhai o’r 

effeithiau33. Nodaf fod LlC a CNC wedi cytuno y gallai rhywfaint o’r tir 
sydd eisoes yn y CPO gael ei ddefnyddio at y dibenion hyn, lle y bo’n 
bosibl. Nid yw’r pwynt a wnaed gan CNC ynglŷn â statws ffosydd draenio 

yn y broses ASIDOHL2 yn arbennig o berthnasol i’m hystyriaeth o’r 
cynllun ac ni fyddai’n ychwanegu llawer at y casgliadau cyffredinol. 
Gofynnodd CNC i dirweddu/sgrinio gael ei ddarparu i amddiffyn lleoliad 
Fferm Tatton restredig, ac mae LlC wedi cynnwys hyn yn y cynllun. Deuaf 

i’r casgliad y dylai hyn gael ei wneud ac y byddai’r ymrwymiadau sydd 
wedi’u cynnwys yn y gofrestr yn lleihau’r effaith ar y dirwedd. 

Nodyn yr Arolygydd: 
 

Wrth ffurfio’r safbwyntiau a fynegwyd uchod, rwyf wedi ystyried yr holl wrthwynebiadau 
gan unigolion ynglŷn â’r effaith ar dirwedd Gwastadeddau Gwent a rhywogaethau a 
warchodir, safleoedd cadwraeth natur dynodedig ac ecoleg, y mae sawl un ohonynt hefyd 
yn cyfeirio at ddymchwel adeilad rhestredig a’r effaith ar heneb restredig fel pryderon. 

 

Yr Effaith ar Dreftadaeth Ddiwylliannol 
 

8.184 Yn fy marn i, nid oedd yr asesiadau proffesiynol perthnasol a’r cyfeiriadau 

at bolisïau a gyflwynwyd gan dystion LlC wedi cael eu herio o ddifrif gan 
wrthwynebwyr, a gellir derbyn eu bod yn gywir. Dyma’r sail y dof i’m 

casgliadau arni. 

8.185 Nodaf fod Cadw wedi mynegi 3 phryder ynglŷn â’r DA, ond ni 

wrthwynebodd y cynllun. Rwyf yn fodlon bod LlC wedi rhoi sylw i’r 
pryderon yn ESS1 a nodaf bwynt pwysig ynglŷn â’r effaith ar archaeoleg 

gladdedig, sef bod PPW a TAN 24 yn datgan rhagdybiaeth o blaid ei 

chadw yn y fan a’r lle. Sylwais fod Cadw wedi cytuno i wyro oddi wrth y 
polisi cenedlaethol a, lle y gwyddys fod olion archaeolegol yn bodoli, 

gwnaed pob ymdrech i hwyluso’r broses o’u gwarchod. Mae’r Cynllun 

Lliniaru Treftadaeth Ddiwylliannol (CHMP) yn darparu ar gyfer arolygu a 
 

 

 

32 Canllaw Arfer Da ar Ddefnyddio’r Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb 
Hanesyddol yng Nghymru yn ystod y Broses o Gynllunio a Datblygu, 

Cadw/CCW/ICOMOS 2007, paragraff 1.5 
 

33 Ymrwymiadau 66 a 74 
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chofnodi olion archaeolegol yn briodol, ynghyd â mesurau i’w diogelu34. 

Yn yr amgylchiadau hyn, deuaf i’r casgliad fod yr holl gamau rhesymol 

wedi’u cymryd i fynd i’r afael â’r effaith ar olion archaeolegol claddedig 
[4.200, 4.201]. 

8.186 Mae’r maen hir yng Ngwndy yn agos i’r M4 bresennol, ond byddai’r ffordd 

ymuno/ymadael newydd yn y lleoliad hwn yn golgu y byddai angen 

gweithio o fewn yr ardal restredig, gan arwain at effaith arwyddocaol 
fawr. Fodd bynnag, rwyf yn fodlon bod y cynllun yn cynnwys darpariaeth 
i gadw’r heneb yn y fan a’r lle trwy ddarparu mynedfa a gwybodaeth 

newydd i’r cyhoedd35. Ystyriaf fod y mesurau i liniaru’r effaith yn foddhaol 

a nodaf nad yw Cadw wedi eu gwrthwynebu. Rwyf hefyd yn fodlon y 
byddai’r effaith ar y safle amffosog canoloesol i’r dwyrain o Wndy yn 
fyrhoedlog ac felly na fyddai’n arwyddocaol [4.190]. 

Adeiladau rhestredig/ Asedau Treftadaeth [4.191-193, 6.467-470] 

8.187 O’r dystiolaeth a gyflwynwyd, ymddengys yn debygol y gellir ymgymryd 
â’r gwaith angenrheidiol o ddymchwel Woodland House mewn ffordd a 
fydd yn sicrhau ei adleoli i safle addas o fewn Ardal Gadwraeth 
Llanfihangel Rogiet (yn amodol ar fod caniatâd cynllunio’n cael ei roi). 

Byddai hyn yn lleihau arwyddocâd yr effaith i effaith fach36. Yn fy marn i, 
byddai hynny yn ffordd foddhaol iawn ymlaen. 

8.188 Byddai effeithiau niweidiol cymedrol ar leoliadau Pont Gludo Casnewydd 

(Gradd I), Whitson Court (Gradd II*) a Tatton Farm (Gradd II). Gallaf 

ddeall fod yr effaith ar y Bont Gludo yn fater goddrychol ac, o’m rhan i, 

rwyf o’r farn y byddai cyflwyno pont arall, y byddai cyfleoedd yn deillio 
ohoni i weld y Bont Gludo eiconig, yn darparu budd sylweddol i’r 

cyhoedd. Fodd bynnag, byddai lleihau gwerthfawrogiad o’r Bont Gludo o 

olygfeydd yng Nghasnewydd o ganlyniad i strwythur cystadleuol yn ei 

chefndir yn niweidiol i’w lleoliad. Er mai effaith fach a chyfyngedig fyddai 
hon, byddai’r effaith yn gymedrol oherwydd gwerth diwylliannol uchel y 

Bont Gludo Gradd I. 

8.189 Byddai’r tirlunio ychwanegol i sgrinio’r adeilad rhestredig ar Tatton Farm 

o’r cynllun yn fesur lliniaru priodol o’r effaith ar ei leoliad. 

8.190 Rwy’n sylweddoli y byddai safle tennyn balŵn amddiffyn yr Ail Ryfel Byd 

yn Pye Corner, y bernir fod iddo werth uchel fel ased treftadaeth 
oherwydd ei brinder a’i gyflwr o ran cadwraeth, yn cael ei golli, ond rwy’n 

ymwybodol, wrth drafod gyda Cadw, y bwriedir ei adleoli nawr i safle 

addas gerllaw. Byddai hynny’n ateb boddhaol i’r broblem ac rwyf o’r farn 
fod y cynnig i roi mynediad i’r cyhoedd ato, er mwyn  gallu 

gwerthfawrogi’r safle yn well, i’w groesawu. Byddai arwyddocâd yr effaith 

 
 

 

34  ID 148. Sylwer: ymdrinnir â’r materion hyn hefyd yn rhan o gyfres o 
ymrwymiadau amgylcheddol. 

 
35 Manylion yn CD 1.9.1. a’r ymrwymiadau amgylcheddol perthnasol yw 70 a 71. 

 
36 Rhoddir rhagor o fanylion yn yr adroddiad cysylltiedig ar y cais am ganiatâd 

adeilad rhestredig. 
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yn lleihau i gymedrol felly. 

8.191 O fewn Dociau Casnewydd, byddai 3 o adeiladau anrhestredig o 

arwyddocâd hanesyddol yn cael eu dymchwel, a nodaf y byddai anfantais 

hyn yn cael ei gwrthbwyso i ryw raddau gan y mesurau lliniaru a 

amlinellir yn y Cynllun Lliniaru Treftadaeth Ddiwylliannol (CHMP). Mae 
Cadw yn derbyn yr asesiad hwn. 

Ardal Gadwraeth Llanfihangel Rogiet [4.196-198] 

8.192 Byddai effeithiau uniongyrchol ar yr Ardal Gadwraeth oherwydd bod rhan 

o’r cynllun o fewn ei ffiniau. Mae’r rhan hon o’r Ardal Gadwraeth y tu 
allan i’r craidd hanesyddol o adeiladau rhestredig a’u lleoliadau, ac nid 

yw’n cynnwys unrhyw adeiladau. Byddai’r effaith rywfaint yn llai yn sgil 
gostwng y brif gyffordd arfaethedig gerllaw. Fodd bynnag, mae hyn wedi 

arwain at gymryd mwy o dir yn yr Ardal Gadwraeth. Rwyf wedi nodi nad 
yw’r ffigurau cymryd tir a ddyfynnwyd yn PIQ 97 yn cynnwys ardal fach o 

dir ychwanegol i’r gogledd o’r B4245. Rwyf wedi archwilio’r dystiolaeth ac 
rwyf yn hyderus fod LlC wedi ystyried y tir ychwanegol hwn a’r bont 

gysylltiedig yn ei hasesiad. Rwyf wedi rhoi ystyriaeth i’r ffaith fod y prif 
ffyrdd prysur gerllaw yn effeithio ar yr ardal hon ar hyn o bryd, ond rwyf 
o’r farn y byddai’r cynllun yn gwaethygu’r effeithiau hynny. Er  nad 

effeithir yn uniongyrchol ar y craidd hanesyddol o adeiladau rhestredig 

a’u lleoliadau37 byddai’r gallu i’w gwerthfawrogi a’u deall wedi’i leihau. Yn 

gyffredinol, rwyf yn cytuno y byddai arwyddocâd yr effeithiau hyn (gan 
ddefnyddio methodoleg y Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd [DMRB]) yn 

gymedrol am y rhesymau a roddwyd gan LlC yn ei thystiolaeth, na 
chafodd ei herio o ddifrif gan wrthwynebwyr [6.57-6.59, 6.528-6.529, 

7.40]. 

Casgliadau cyffredinol mewn perthynas â materion treftadaeth 

ddiwylliannol 

8.193 Byddai’r effeithiau niweidiol arwyddocaol a amlinellwyd uchod yn groes i 

ganllawiau cynllunio a gofynion deddfwriaethol38, nad ydynt yn berthnasol 
i’r cynnig hwn sy’n cael ei asesu o dan Ddeddf Priffyrdd 1980. Mae’r 
DMRB yn pennu profion tebyg ar gyfer cynlluniau ffyrdd. Dywed TAN 24 

fod newidiadau yn yr amgylchedd hanesyddol yn anochel ac y gallai hyn 
fod yn ganlyniad i’r angen i ymateb i newidiadau cymdeithasol, 
diwylliannol, economaidd a thechnolegol. Rwyf yn fodlon fod y CHMP yn 
cynnwys ymchwil a strategaethau lliniaru priodol yn cwmpasu pob 

agwedd ar dreftadaeth ddiwylliannol. Mae’n rhoi manylion, safonau 
proffesiynol a dulliau ar gyfer: cloddiadau archaeolegol a briffiau gwylio; 
cofnodi adeiladau hanesyddol; astudio tystiolaeth ddogfennol sydd ar 
gael; adrodd am ganlyniadau; a pharatoi deunydd archif i’w roi ar gadw. 

 
 

 

37 Asesir bod yr effeithiau ar yr adeiladau rhestredig hyn (gan gynnwys yr 
Eglwys) yn effeithiau niweidiol bach 

 
38 Polisi Cynllunio Cymru, TAN 24, Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth), polisïau Cynllun Datblygu Lleol fel yr amlinellir mewn 
tystiolaeth. 
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Byddai’r gwaith o baratoi a gweithredu’r mesurau lliniaru a diogelu hyn, 

ac ati, yn cael ei sicrhau gan nifer o ymgymeriadau amgylcheddol. Yn fy 

marn i, ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd cadw’n gaeth at yr 
ymgymeriadau hyn. Mae’n rhaid rhoi pwys mawr ar effaith gronnol yr 

effeithiau niweidiol hyn ar asedau treftadaeth o ganlyniad i’r Cynllun. 

Casgliadau mewn perthynas ag effaith y cynllun ar yr Ymgymerwyr 

Statudol 

8.194 Nodaf, yn dilyn cyfarfodydd, cytundebau a llythyrau boddhaol o 

ymgymeriad gan LlC, bod yr holl wrthwynebiadau gan ymgymerwyr 

statudol wedi’u tynnu’n ôl yn ffurfiol. Rwyf wedi archwilio’r ddogfennaeth 

a arweiniodd at dynnu pob un o’r gwrthwynebiadau hyn yn ôl a deuaf i’r 
casgliad fod y cytundebau hyn yn ffurfio ffordd foddhaol iawn ymlaen. 

Casgliadau mewn perthynas ag effaith y cynllun ar Ddociau Casnewydd a 

Phorthladdoedd Cysylltiedig ym Mhrydain. 
 

8.195 Byddai’r cynigion fel y’u rhagwelwyd yn wreiddiol yn y cyhoeddiad 

cychwynnol o’r Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft wedi bod yn niweidiol 

difrifol i ymgymeriad Porthladd Casnewydd o ran y cyfyngiad ar 
forgludiant a’r ddarpariaeth annigonol ar gyfer llongau wedi’u dadleoli yn 

Noc y De. Byddai’r effaith y byddai’r cynllun wedi’i chael ar fusnesau 

tenantiaid ABP wedi bod yn ddifrifol hefyd, a byddai diogelwch 
strwythurol y draphont arfaethedig wedi bod dan fygythiad. 

 

8.196 Ar ôl ail-ddylunio’r cynllun gerllaw’r draphont arfaethedig a llythyrau 

cytundeb rhwymol rhwng y partïon, mae’r gwrthwynebiad gan ABP, 
Comisiynwyr Harbwr Casnewydd, Awdurdod Diogelwch y Porthladd a’r 

rhan fwyaf o denantiaid ABP wedi’u tynnu’n ôl. Tynnaf sylw at y 

cytundebau hynny, a deuaf i’r casgliad eu bod yn cadarnhau ffordd 

foddhaol iawn bosibl ymlaen i bawb sy’n gysylltiedig, naill ai ar wahân 
neu’n unigol. 

 

8.197 Deuaf i’r casgliad ymhellach fod yr holl adeiladwaith hwylustod a 
gytunwyd gan y partïon yn y Dociau yn angenrheidiol i osgoi’r niwed 

difrifol fel arall i ymgymeriad y Porthladd. Gellid bodloni unrhyw 

anfanteision penodol i denantiaid drwy ystyried iawndal. 
 

8.198 Rwyf wedi astudio’r mesurau peirianneg arfaethedig i wrthbwyso ac atal y 

gwrthdrawiad llongau/traphont posibl, ac rwyf yn fodlon y byddai’r 
cynigion hyn, o’u cymryd ynghyd, yn lleihau tebygolrwydd y ceir 

digwyddiad i lefelau derbyniol rhesymol. Mae’r gwaith parhaus o fonitro a 

rheoli’r cyfleusterau hyn mor bwysig fel y dylid cadw golwg arno’n gyson. 
 

8.199 Rwyf yn derbyn y byddai cyfyngiad uchder yn cael ei bennu ar storio coed 

ac y byddai rhai mesurau cyfyngedig i ddiogelu’r draphont yn cael eu 
hymgorffori. Fodd bynnag, er budd diogelwch, dylid ystyried 

gwarchodwyr sy’n gwrthsefyll tân i soffit a choesau’r draphont. 
 

8.200 O ran y Dociau, trof yn olaf at y camau pellach sydd eu hangen i 

hyrwyddo’r cynigion peirianneg ac adeiladwaith hwylustod cysylltiedig, 

a’u perthynas â thrwyddedau a chaniatadau er mwyn galluogi cyflawni’r 
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cyfryw waith yn gyfreithlon. Yn hyn o beth, rwyf wedi nodi barnau ABP a 

Cyfoeth Naturiol Cymru ac, ar ddiwedd yr Ymchwiliad, yr Awdurdod 

Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Chyngor Dinas Casnewydd, ac roedd 
pob un ohonynt yn gadarnhaol o ran eu casgliadau priodol fod ffordd 

ymlaen i alluogi adeiladu yn y Dociau yn rhesymol o glir. Yn unol â 

hynny, deuaf i’r casgliad na wnaed unrhyw rwystr amlwg i’r cynllun rhag 
mynd ymlaen drwy’r cadarnhad o’r Gorchymyn Prynu Gorfodol gan 

unrhyw awdurdod, ond mae camau gweinyddol heb eu cyflawni o hyd 

[6.60-6.68]. 
 

Casgliadau mewn perthynas â thenantiaid ABP 
 

8.201 Er bod y rhan fwyaf o denantiaid ABP wedi tynnu’u gwrthwynebiadau yn 

ôl, mae rhai ar ôl o hyd. Byddai’r effaith y byddai’r cynllun yn ei chael 

arnynt yn ddifrifol. Fodd bynnag, rhaid pwyso a mesur yr effaith hon ar 
fuddiannau preifat yn erbyn y buddiant cyhoeddus cyffredinol sy’n deillio 

o adeiladu’r draffordd. Deuaf i’r casgliad y dylid ystyried iawndal, ac y 

dylid archwilio’r potensial am ddeialog barhaus rhwng y partïon 
perthnasol, ond ni ddylai methiant i ddod i gytundebau rwystro gwneud y 

Cynlluniau a’r Gorchmynion, y byddai gymaint o fuddiant cyffredinol ar 

hyd De Cymru yn deillio ohonynt [6.69-6.79]. 
 

Casgliadau  mewn  perthynas  ag  Awdurdod  Diogelwch  y  Porthladd  a 

Chomisiynwyr Harbwr Casnewydd 
 

8.202 Nodaf fod LlC wedi sicrhau cytundebau gydag Awdurdod Diogelwch y 

Porthladd a Chomisiynwyr yr Harbwr sy’n ddigonol i alluogi’r ddau 
awdurdod i dynnu’u gwrthwynebiadau i’r cynllun yn ôl. Mae’r gofynion a’r 

hawliau gan LlC sy’n angenrheidiol ar gyfer adeiladu traphont Afon Wysg 

wedi’u sicrhau hefyd. Yn fy marn i, gellir cyfiawnhau’r hawliau a’r 

gofynion hynny yn llwyr er budd y cyhoedd, a deuaf i’r casgliad bod y 
cytundebau y daethpwyd iddynt yn ffordd foddhaol iawn ymlaen [6.80]. 

 

Casgliadau mewn perthynas ag effaith y cynllun ar Gynghorau Cymuned 
 

Cyngor Cymuned Rogiet 
 

8.203 Derbyniaf yn barod y byddai’r gyffordd gylchol gymhleth a gynigir ar 

gyfer pen dwyreiniol y cynllun yn effeithio’n drwm ar rannau o Rogiet ac 

Ardal Gadwraeth Llanfihangel Rogiet, er na chanfûm unrhyw dystiolaeth y 
byddai’n arwain at symud Gwasanaethau Magwyr tua’r dwyrain, ofn di- 

sail y gellir ei ddiystyru. Fodd bynnag, gallaf ddeall yn iawn beth yw 

pryderon y Cyngor Cymuned a pham mae’n ffafrio Opsiwn Amgen 3 – y 
Llwybr Gwyrdd, a fyddai’n cadw’r status quo lleol i raddau helaeth. Rwyf 

wedi ystyried y farn honno wrth ddod i gasgliad ynghylch rhinweddau 

cymharol Opsiwn Amgen 3 isod. Rwyf yn derbyn hefyd, er eu bod yn fy 

marn i yn gwbl angenrheidiol er mwyn bodloni cymhlethdodau’r gyffordd 
a’r galw o ran traffig, na ellid ystyried y cynigion ar gyfer J23A fel 

nodwedd peirianneg ddeniadol. Fodd bynnag, mae dyluniad y gyffordd yn 

angenrheidiol er mwyn manteisio ar y buddion mwy y byddai’r cynllun yn 
eu creu a, chan ystyried presenoldeb ac effeithiau traffyrdd presennol yr 



Adroddiad: APP/16/516215 

425 

 

 

 
 
 

M48 a’r M4 yn yr ardal honno, ni ellid ystyried ei bod yn cael effaith 

annerbyniol ar y gymuned leol [6.57-6.59]. 

Cyngor Cymuned Marshfield 

8.204 Mae agosrwydd cymharol coridor arfaethedig y draffordd at y pentref yn 

siŵr o greu effaith niweidiol ar y pentref o ran rhywfaint o effaith weledol 

a chynnydd canfyddedig mewn sŵn, ond rwyf wedi f’argyhoeddi y 
byddai’n rhesymol ac nid yw’n cynnig rheswm i atal y gwelliant y mae 

mawr ei angen ar yr M4 rhag mynd yn ei flaen. Wedi dweud hynny, 

pwysleisiaf yr angen am reolaeth drylwyr ar weithgareddau oddi ar y 

safle yn yr ardal, er mwyn lleihau effaith yr adeiladu i lefelau derbyniol, a 
thynnaf sylw penodol at hynny. 

 

8.205 Rwyf wedi mynd i’r afael â’r gwrthwynebiadau i ragfynegiadau traffig, 
cynlluniau gwella trafnidiaeth gyhoeddus, draeniad a llifogydd mewn 

mannau eraill. Derbyniodd LlC y byddai’r cynllun yn cynyddu traffig 

fymryn ar yr A48M ond yn gyffredinol, effaith niweidiol fach fyddai hynny 

ar y ffordd honno sydd yn amlwg yn cael ei llethu gan y traffig cynyddol 
yn cyfuno a dargyfeirio i mewn ac allan o ardaloedd trefol Caerdydd. 

 

8.206 Deuaf i’r casgliad na fyddai effeithiau niweidiol y cynllun ar ardal 

Marshfield yn arwyddocaol ac nid ydynt yn rhoi unrhyw reswm i atal y 

cynllun rhag mynd yn ei flaen [6.702-6.715]. 
 

 Cyngor Cymuned Gw ynllŵg  
 

8.207 Hyrwyddodd y Cyngor Cymuned ddewis amgen y dof i gasgliad yn ei 

gylch isod. Rwyf wedi rhoi sylw i fater carbon yn gynharach yn fy 
nghasgliadau. 

 

8.208 O ran ansawdd dŵr ar Wastadeddau Gwynllŵg, ar hyn o bryd mae’r 

cyrsiau dŵr lleol yn derbyn dŵr ffo dibaid neu heb ei hidlo oddi ar 

gyfadail y draffordd bresennol. Byddai’r cyfryw lifoedd yn cael eu hatal ar 
eu ffordd a’u hidlo gan y system ddraenio arfaethedig, ac rwyf wedi 

f’argyhoeddi y byddai ansawdd dŵr yn yr ardal hon yn cael ei wella gan y 

cynllun. 
 

8.209 Rwyf yn fodlon fod llinell y daffordd arfaethedig wedi’i harolygu’n drwyadl 
yn geodechnegol fel na all fod unrhyw amheuaeth fod cryfder y ddaear 

waelodol wedi’i ystyried yn y dyluniad a chloddwaith graddol yr adeiladu. 

Mae hynny’n amlwg o’r dystiolaeth a gyflwynwyd gan LlC a’i mesurau 
peirianneg i wrthweithio’r isbridd gwan amlwg ar Wastadeddau Gwent. 

Nodaf hefyd fod amcangyfrif y cynllun yn cynnwys lwfansau priodol ar 

gyfer risg ac felly, o’r dystiolaeth a nodwyd, ni allaf ddod i’r casgliad fod 
cost amcangyfrifedig y cynllun yn ddiffygiol 

 

8.210 Deuaf i’r casgliad nad oes unrhyw faterion yn codi o wrthwynebiad y 

Cyngor Cymuned i atal y cynllun rhag mynd yn ei flaen [6.48-6.56]. 
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 Casgliada u  mewn  p erthynas  â’r  gwrthw ynebiadau  statudo l  unigo l  o’r  

gymuned ffermio 
 

Y rheiny a ymddangosodd yn yr Ymchwiliad neu a gynrychiolwyd yn yr 

Ymchwiliad 
 

Mr S C Phillips o Green Dairy Farm, Rogiet (O232) 
 

8.211 Byddai’r cynllun yn cael effaith fawr a pharhaol ar Green Farm, ond, 

gydag ond 14% o’r fenter fawr yn cael ei chymryd yn barhaol, rwyf yn 

fodlon y gwarchodir ei hyfywedd yn y tymor hir. Fodd bynnag, mae’r un 

mor amlwg, pe bai’r Gorchymyn Prynu Gorfodol yn cael ei wneud, y 

byddai effeithiau’r gwaith cloddio a chludo deunydd arglawdd dros gyfnod 
maith, o dir y fferm ac o Chwarel Ifftwn, yn cael effaith ddifrifol ar redeg 

y fferm yn ystod y cyfnod hwnnw. 
 

8.212 Rwyf yn derbyn fod cludo o’r chwarel a’r llwybr cludo yn hanfodol ar sail 

ansawdd y deunydd, torri costau a lleihau anhwylustod a diogelwch ar y 
briffordd drwy osgoi màs-gludo deunydd a fyddai fel arall yn faich ar y 

rhwydwaith priffyrdd cyhoeddus. Rwyf yn derbyn yr holl ddadleuon 

hynny. 
 

8.213 Fodd bynnag, rwyf hefyd wedi fy narbwyllo gan farnau Mr Phillips, sef: 
 

• byddai adfer tir y fferm a gloddiwyd yn arwain yn y pen draw at 

dir o ansawdd is na’i ansawdd gradd 3a presennol 
 

• ni ddylai’r llwybr sych o’r parlwr godro i’r caeau sych i’r gogledd 
gael eu rhwystro 

 

• byddai anawsterau yn codi yn ystod y gwaith cloddio o gyrsiau 
dŵr a phibellau tanddaearol, a 

 

• byddai atal ei ddefnydd ar ei lwybr cludo slyri’n fewnol dros y 
gaeaf o’r dwyrain i’r gorllewin yn peri bod ei fferm fwy neu lai’n 

anweithiadwy yn ystod y misoedd hynny. 
 

8.214 Mae’r rhain yn faterion ar gyfer iawndal, ond tynnaf sylw at fy marnau i, 

sef: 
 

• dymuniad gwirioneddol Mr Phillips i barhau i ffermio trwy gydol y 

cyfnod 
 

• diffyg unrhyw angen i ymyrryd â’i lwybr cludo i’r caeau gogleddol 
 

• annerbynioldeb llwyr o’r perygl a fyddai’n deillio o’r contractwr a Mr 

Phillips yn rhannu defnydd o’i drac slyri a chyfleustod yn ystod y 
cyfnod adeiladu, a 

 

• dymunoldeb adeiladu llwybr mewnol amgen yn gynnar o’r man 

casglu slyri tua’r dwyrain i dir uwch a sychach ar y fferm. 
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8.215 Serch hynny, deuaf i’r casgliad y gellir cyfiawnhau’r holl dir a gynhwysir 

yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol drafft ar Green Farm, yn barhaol neu 

dros dro, er budd y cyhoedd, ac y gellir gwrthsefyll yr effaith ddifrifol a 
gaiff hynny ar y fferm drwy ystyried iawndal ac adeiladwaith hwylustod 

addas. 
 

8.216 Nid fy lle i yw dyfarnu ar y mater cyfreithiol p’un a fyddai gan Mr Phillips 

hawl i daliad neu beidio i adlewyrchu cludo cerrig a deunydd a gloddir yn 
Chwarel Ifftwn drwy ei dir. 

 

8.217 Mae Mr Phillips wedi cynnig dewis amgen i’r cynllun cyhoeddedig, sef 

mater y dof i gasgliad yn ei gylch isod [6.98-6.104]. 
 

Meistri R, G, K, M ac R Jones o New Park Farm, Cas-bach (O227) 
 

8.218 Rwyf wedi mynd i’r afael ag effaith y cynllun ar bathewod a’r dirwedd 

mewn man arall. Nodaf y daethpwyd i gytundeb a fyddai’n lleihau faint o 
dir amaethyddol o ansawdd uchel a gymerir o New Park Farm y ceisir 

caniatâd cynllunio ar gyfer datblygu arno. Deuaf i’r casgliad y byddai 

cytundeb ar yr addasiadau arfaethedig i’r Gorchymyn Prynu Gorfodol yn 

yr ardal hon yn ffordd foddhaol iawn ymlaen trwy gydbwyso anghenion y 
cyhoedd gyda buddiant lleol y tirfeddianwyr [6.105-6.106]. 

 

Miss Alicia  Park, Miss  Sophie  Park, Miss  Verity Park, Mr  Adam Park 
(O231) 

 

8.219 Er bod dymuniad y gwrthwynebwyr i gadw’r heol gludo o chwarel Ifftwn 

yn ei gyflwr presennol yn ddealladwy, ymddengys i mi bod ei bod yn 
ddymunol iawn i’r llwybr hwn gael ei ddefnyddio gan dryciau dadlwytho 

40 tunnell fetrig yn cludo meintiau anferth o ddeunydd yn uniongyrchol i 

safle’r draffordd arfaethedig, a hynny er budd y cyhoedd o safbwynt 
diogelwch a safbwynt economaidd. Deuaf i’r casgliad fod y fantais o 

ddefnyddio’r heol gludo mor gryf ei bod yn trechu’r gwrthwynebiad. 
 

8.220 Yn yr un modd, mae’r pryniant gorfodol, a throsi tir âr ar Ros Cil-y-coed 

yn y pen draw er mwyn lliniaru’r effaith y byddai adeiladu’r cynllun yn ei 

chael yn gyffredinol ar Wastadeddau Gwent yn bendant er budd y 
cyhoedd, er fy mod yn derbyn yn llwyr y byddai dileu rhyw 30 erw o dir 

o’r daliad yn golled ddifrifol y mae angen ystyried iawndal ar ei gyfer 

[6.107-6.108]. 
 

Mr Llewellyn Morgan Pritchard o The Beeches, Gwndy (O235) 
 

8.221 Cyfiawnheir y pryniant gorfodol ar ryw 2 ha o dir Mr Pritchard ar gyfer y 

draffordd arfaethedig ac mae’r fynedfa newydd a ddiffinnir yn y 

Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft i Barc Carafanau Beeches yn foddhaol. Ni 
ellir cyfiawnhau mor amlwg y gofyniad dros dro am ardal fawr o dir ym 

Mhlotiau 16/3s, 16/7b, 16/9a ac 16/7J y Gorchymyn Prynu Gorfodol, ond 

rwyf wedi fy narbwyllo gan yr angen am fan storio dros dro gan faint 
sylweddol y gwaith cloddio gerllaw ar Blotiau 16/3n ac 16/7c y 

Gorchymyn Prynu Gorfodol, a’r cyfyngiad ffisegol ar storio pridd mewn 

man arall yn y cyffiniau agos. Deuaf i’r casgliad y cyfiawnheir yr holl dir 
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sydd wedi’i glustnodi ar gyfer ei feddiannu’n barhaol a dros dro yn The 

Beeches, ond, oherwydd y tarfu difrifol amlwg a fyddai’n cael ei achosi i’r 

mentrau yr ymgymerir â nhw yn The Beeches, mae’n rhaid hysbysu Mr 
Pritchard mor gynnar ag y bo modd am feddiannaeth dros dro, a 

meddiannu ei dir am y cyfnod byrraf sy’n ymarferol. Nodaf fod 

trafodaethau da eu bwriad yn parhau ar ddiwedd yr Ymchwiliad a deuaf 
i’r casgliad fod angen i’r rhain barhau wrth i faterion symud ymlaen 

[6.109-6.112]. 
 

Y rheiny nad ymddangosodd yn yr Ymchwiliad. 
 

W&M McDonald (Ffermydd Pencarn) (O19) 
 

8.222 Roedd y gwrthwynebiad yn ymwneud yn bennaf â bod digonolrwydd 

mynedfa arfaethedig 4/3b yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol wedi’i dynnu’n 

ôl ar ôl hyrwyddo trefniant amgen boddhaol. Deuaf i’r casgliad bod y 

gwrthwynebiad wedi’i fodloni gan Addasiad 51 i’r  Gorchymyn  Ffyrdd 

Ymyl, ac rwyf yn ei gefnogi [6.738, 6.739]. 
 

Meistri J a P Baker o Maerdy Farm (O145) 
 

8.223 Nodaf, er bod y gwrthwynebiad yn parhau, bod addasiad 59a wedi’i 

dderbyn; byddai arwynebedd plot 3/4d yn cael ei leihau fel y cytunwyd, a 
byddai plotiau 5/3b, 5/6g, 5/3h a 5/3j yn cael eu cynnwys yn y 

Gorchymyn Prynu Gorfodol fel yr awgrymwyd. Deuaf i’r casgliad fod y 

cytundebau hyn yn ffordd foddhaol ymlaen. 
 

8.224 O ran Ffermdy ac adeiladau Maerdy, rwy’n derbyn nad oes unrhyw sail y 

gellir ei chyfiawnhau dros gynnwys hwn yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol 

a nodaf y byddai LlC yn edrych yn ffafriol ar unrhyw Wrth Hysbysiad i’w 
Hysbysiad i Drafod Telerau a gyflwynwyd. Er nad wyf yn gwneud unrhyw 

argymhelliad yn hynny o beth, ymddengys i mi bod y mecanwaith 

gweinyddol hwn yn ffordd gyfleus o fodloni’r ddau barti heb fod yn 
ragfarnus mewn modd andwyol i unrhyw un arall. 

 

8.225 Mae plotiau 20/2 a 20/3 yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol yn hanfodol ar 

gyfer lliniaru’n ddigonol effeithiau niweidiol a fyddai’n codi fel arall ac, 
wrth roi pwys i farnau Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â’r ardaloedd hyn, 

deuaf i’r casgliad y dylid eu hymgorffori yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol 

a wnaed [6.743-6.749]. 
 

Mr Nicholas a Mrs Rebecca Clarke o Whitecross Farm (0207) 
 

8.226 Mae Whitecross Farm wedi’i leoli gerllaw’r rheilffordd prif linell swnllyd a 

Lighthouse Road, ond byddai agosrwydd y draffordd arfaethedig a 

Lighthouse Road wedi’i ddargyfeirio a’i godi, yn achosi effaith niweidiol 
ychwanegol arwyddocaol ar yr eiddo. Fodd bynnag, rwyf yn fodlon fod y 

newidiadau arfaethedig i Lighthouse Road yn angenrheidiol a phriodol yn 

y lleoliad hwn. Rwyf yn fodlon ei fod yn dilyn fod y Gorchymyn Prynu 
Gorfodol cymharol fach o dir o’r fferm yn angenrheidiol ar gyfer y 

newidiadau hanfodol i’r rhwydwaith ffyrdd lleol ac i ddarparu mynedfa 

dda i’r fferm, ac y mae’r ddau yn ymddangos yn briodol i mi hefyd 
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[6.750, 6.751]. 
 

Mrs T C F Allen o Myrtle House, Coedcernyw (O211) 
 

8.227 Rwyf yn fodlon y gellir cyfiawnhau’r Gorchymyn Prynu Gorfodol. Gellid 

delio ag unrhyw affeithiad niweidiol ar yr eiddo drwy ystyried iawndal 

priodol [6.752, 6.753]. 

 
 
 

R P Richardson (Gwent) Ltd a Mrs D Alred (O212) 
 

8.228 Rwyf yn fodlon fod angen y Gorchymyn Prynu Gorfodol i adeiladu’r 

arglawdd uchel sy’n arwain at y bont dros brif reilffordd De Cymru ac i 

gynnig rhywfaint o amddiffyniad i eiddo i’r gogledd o’r arglawdd. Byddai’r 
cynllun yn cael ei adeiladu ar hyd ystlys ogleddol y daliadau gweddol 

fawr. Rwyf yn fodlon drwy hynny mai dim ond colled gymedrol o ran 

amwynder fyddai o ganlyniad i’r cynllun, ond mae’n siŵr y byddai 
rhywfaint o darfu ac y gellid delio â hynny drwy ystyried iawndal. Deuaf 

i’r casgliad y gellir cyfiawnhau’n llawn y Gorchymyn Prynu Gorfodol ar dir 

o’r eiddo [6.754, 6.7555]. 
 

Meistri J S ac R E Anstey o Old Court Farm, Rogiet (O213) 
 

8.229 Mae uned y fferm yn gorwedd rhwng traffyrdd prysur presennol yr M4 a’r 

M48 a gerllaw’r B4245. Fodd bynnag, ymddengys i mi ei bod hi’n anochel 

y bydd y gyffordd hambyrgyr arfaethedig gyda’r ffyrdd cangen at ac oddi 
wrth y B4245 a’r traffyrdd yn cynyddu effaith ffyrdd ar yr amgylchedd 

lleol yn sylweddol o gymharu â’r sefyllfa bresennol. Byddai hynny, a 

chaffael tir sylweddol, sef mater yr wyf yn fodlon y gellir ei gyfiawnhau, 

yn gwneud yr effaith yn un arbennig o niweidiol. Deuaf i’r casgliad felly y 
byddai’r effaith y byddai’r cynllun yn ei chael ar Old Court Farm yn 

ddifrifol. Cafodd yr anorfodrwydd hwn, na ellid ei liniaru yn fy marn i, ei 

wrthbwyso ar ddiwedd yr Ymchwiliad gyda LlC yn derbyn hysbysiad 
malltod ac felly gallaf ddod i’r casgliad fod hynny yn ffordd foddhaol 

ymlaen [6.756, 6.757]. 
 

Nodyn yr Arolygydd. 
 

Ar ddiwedd yr Ymchwiliad, roedd LlC wrthi’n cwblhau pryniant yr eiddo hwn. 

 

Miss Susan Anstey o Court Farm (O214) 
 

8.230 Yn fy marn i, mae’r effaith y byddai’r cynllun yn ei chael ar Court Farm yn 

anodd ei hasesu’n gywir. Ar hyn o bryd, mae’r eiddo wedi’i leoli rhwng 

traffyrdd prysur yr M4 a’r M48 ac yn agos at y B4245. Fodd bynnag, ni 

ddylai hynny wanhau’r effaith y byddai gwaith sylweddol pellach ar y 
ffyrdd yn ei chael ar fwynhad o’r eiddo a’i fusnes gwely a brecwast hyfyw. 

Ymddengys i mi ei bod hi’n anochel y bydd y gyffordd hambyrgyr 

arfaethedig gyda’r ffyrdd cangen at ac oddi wrth y B4245 a’r traffyrdd yn 

cynyddu effaith ffyrdd ar yr amgylchedd lleol yn sylweddol o gymharu â’r 
sefyllfa bresennol. Rwyf yn fodlon y gellir cyfiawnhau’r holl dir sydd wedi’i 
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gynnwys yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol, yn amodol ar yr addasiad sy’n 

cyflwyno hawddfraint yn lle teitl ar gyfer yr ardal o amgylch y penwal 

arfaethedig. Nodaf y pryder ynghylch digonolrwydd y capasiti draenio 
presennol, ond rwyf wedi fy narbwyllo y dylai dyluniad y cynllun negyddu 

unrhyw botensial am lifogydd ychwanegol yn fwy na hynny sy’n bodoli ar 

hyn o bryd. Mae’n amlwg y byddai effaith y cynllun ar yr eiddo yn 
ddifrifol, ond byddai Addasiad 67, yr wyf yn ei gefnogi, yn briodol. 

 

8.231 Nodaf, ar ddiwedd yr Ymchwiliad, fod cyd-drafodaethau rhwng y partïon 

yn cyrraedd cytundeb, gyda’r bwriad o dderbyn hysbysiad malltod a 

gyflwynwyd. Deuaf i’r casgliad y byddai derbyn hysbysiad o’r fath yn 

ffordd foddhaol ymlaen, ond fel arall, gallai ystyried iawndal fynd i’r afael 
â’r affeithiad niweidiol [6.758-6.764]. 

 
Nodyn yr Arolygydd. 

 

Ar ddiwedd yr Ymchwiliad, roedd LlC wrthi’n cwblhau pryniant yr eiddo hwn. 

 

Mr D Colley o Great House Farm (O215) 
 

8.232 Rwyf yn fodlon fod angen y rhan fwyaf o’r tir yn y Gorchymyn Prynu 

Gorfodol ar gyfer adeiladu a meddiannaeth y cynllun. Nodaf fod 
gwahaniaeth barn rhwng LlC sy’n amcangyfrif mai 67 hectar yw 

cyfanswm arwynebedd y daliad, yn hytrach na’r asiant ar gyfer Mr Colley 

sy’n ei asesu fel 65 hectar. Ymddengys i mi nad yw’r gwahaniaeth barn 
hwn yn berthnasol iawn i’r mater o b’un a fyddai’r daliad yn hyfyw neu 

beidio ar ôl i’r cynllun gael ei adeiladu, oherwydd yn fy marn i, byddai’n 

hyfyw pe bai’r daliad ond yn 65 erw, gyda’r tir parhaol a gymerir ohono 
yn rhyw 10 erw (4ha). Er fy mod yn derbyn fod achos cadarn er budd y 

cyhoedd dros storio a benthyg deunydd cloddwaith yn y plot hwnnw, nid 

wyf yn fodlon y gellir cyfiawnhau caffael plot 17/6a yn barhaol ar gyfer 

tirlunio. Deuaf i’r casgliad felly y gellir cyfiawnhau’r Gorchymyn Prynu 
Gorfodol o ran y tir a gymerir o Great House Farm yn amodol ar fod 

caffael plot 17/6a yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol yn cael ei ddileu o’r 

Gorchymyn [6.765-6.767]. 
 

 M r Derek David o Fair Orchard Farm , L lansanffra id Gwyn llŵg  
 

8.233 Effeithir yn ddifrifol ar Fair Orchard Farm gan; prif linell y draffordd 

arfaethedig, lagwnau draenio a dargyfeiriad ffordd ymyl sylweddol o 
Lighthouse Road, y mae pob un ohonynt yn agos at hwb yr uned. Rwyf 

yn fodlon y gellir cyfiawnhau pob un o’r gweithiau hyn, ynghyd â hawliau 

mynediad ar gyfer cynnal a chadw a lliniaru. Serch hynny, nid oes gennyf 

fawr o amheuaeth y byddai effaith niweidiol arwyddocaol ar y mwynhad 
o’r eiddo yn ystod yr adeiladu ac ar ôl hynny. Tynnaf sylw at hynny, a’r 

cyfnod arbennig o sensitif yn ystod yr adeiladu. Fodd bynnag, nid wyf yn 

derbyn o gwbl y byddai hyfywedd yr uned fawr hon, y cymerir llai na 
10% ohoni, dan fygythiad. 

 

8.234 Nodaf fod hawliad i brynu’r eiddo yn ôl disgresiwn yn cael ei ystyried ar 

ddiwedd yr Ymchwiliad, ond gan na chyflwynwyd un yn ffurfiol, nid wyf 
yn  dod  i  unrhyw  gasgliad  ynglŷn  ag  ef,  nac  yn  gwneud  unrhyw 
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argymhelliad. 
 

8.235 Rwyf yn fodlon hefyd y gellir cyfiawnhau’r holl dir a gynhwyswyd yn y 
Gorchymyn Prynu Gorfodol Gwreiddiol ac Atodol ar sail gofynion y 

dyluniad a’r gofyniad gan Cyfoeth Naturiol Cymru i gael lleoliad gogleddol 

i’r lagwnau trin dŵr a fyddai, er nad ydynt gerllaw pwynt gollwng 
optimaidd, yn llai niweidiol i ecoleg. 

 

8.236 Rwyf wedi astudio’r mynedfeydd arfaethedig i’r gogledd a’r de o linell y 

draffordd ac rwyf yn fodlon eu bod yn rhesymol i gyd. Fodd bynnag, 
nodaf fod safle mynediad gwell i Lighthouse Road yn gynigiad ymarferol 

ac y byddai LlC yn barod i addasu’r Gorchymyn Ffyrdd Ymyl yn unol â 

hynny. Ar ddiwedd yr Ymchwiliad, roedd cyd-drafodion rhwng y partïon 
yn parhau ar fater y fynedfa. Fodd bynnag, pe na bai cytundeb, rwyf yn 

fodlon y byddai’r cynigion a bennwyd yn y gorchymyn ffyrdd ymyl yn 

foddhaol. 
 

8.237 Rwyf hefyd wedi astudio’r dyluniad draeniad arfaethedig gerllaw’r eiddo 

ac rwyf yn cytuno na ddylai gynnig unrhyw fygythiad i’r fferm, o ran 

llifogydd, na llygredd. 
 

8.238 Nodaf na all LlC gadarnhau achos cadarn dros gynnwys Plot 6/4y i gyd yn 
y Gorchymyn Prynu Gorfodol. Deuaf i’r casgliad y gellir cyfiawnhau’r 

Gorchymyn Prynu Gorfodol ond y dylai arwynebedd y plot hwnnw gael ei 

addasu i’w hepgor o’r Gorchymyn yng nghyffiniau’r ardd, fel yr amlinellir 

yn fanwl yn Addasiad 30 drafft [6.768-6.775]. 
 

Mr Huw a Mrs Brenda Edwards o New Dairy Farm, Llansanffraid Gwyn llŵg  
(O217) 

 

8.239 O ystyried mai dim ond ar ryw 5% o dir y fferm yr effeithir, ni fyddai 

bygythiad i hyfywedd yr uned ac rwyf yn fodlon y gellir cyfiawnhau'r holl 

dir o New Dairy Farm sydd wedi’i gynnwys yn y Gorchymyn Prynu 
Gorfodol. Byddai angen pwynt mynediad newydd ar y parseli bach ac 

afreolaidd o dir a fyddai’n cael eu hollti gan y draffordd, ac ymddengys i 

mi fod y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl arfaethedig yn darparu’n ddigonol ar 

gyfer y gyfryw ddarpariaeth. Fodd bynnag, nodaf, yn dilyn trafodaethau, 
a chytundeb rhwng y partïon, y byddai’r Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft yn 

cael ei addasu. Deuaf i’r casgliad y byddai’r trefniadau mynediad 

diwygiedig hyn a amlinellir yn Addasiad 47 yn darparu canlyniad 
boddhaol [6.776-6.778]. 

 

Mr W T German o Arch Farm (O218) 
 

8.240 Yn dilyn cyfarfodydd a thrafodaethau rhwng y partïon, nodaf y daethpwyd 

i gytundeb mewn perthynas ag addasiad 46 a bod y gwrthwynebiad 

wedi’i dynnu’n ôl. Deuaf i’r casgliad fod hynny’n ffordd foddhaol iawn 
ymlaen [6.779, 6.780]. 

 

Gweithredwyr D G Harris (O219) 
 

8.241 Rwyf yn fodlon y gellir cyfiawnhau’r mwyafrif o’r tir sydd wedi’i gynnwys 
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yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol ar gyfer prif linell y draffordd a’i sgrinio 

oddi wrth gyrion gorllewinol Magwyr (Plotiau 15/11 a 15/11b yn y drefn 

honno). Credaf fod yr achos dros gaffael Plot 15/11a yn llai cadarn gan 
ystyried y byddai’r draffordd mewn trychfa gan mwyaf ochr yn ochr â’r 

plot hwn, a cheir derbynyddion ansensitif i’r gorllewin ohono. Rwyf yn 

derbyn, fodd bynnag, heb sgrinio, y byddai’r potensial am olau tanbaid 
uniongyrchol benben â chi yn un gwirioneddol ac y byddai hynny’n cynnig 

rheswm cadarn dros dirlunio yn y tymor hir a’r angen i ddiogelu 

defnyddwyr y ffordd yn ystod y cyfnod cyn bod y planhigion yn 
ymsefydlu. 

 

8.242 Er nad eir i’r afael â hyn yn y dystiolaeth, ni allaf weld sut gellid darparu 
mynediad i’r ardal drionglog a holltir i’r dwyrain o Blot 15/11b yn y 

Gorchymyn Prynu Gorfodol gan y Gorchmynion drafft. Tynnaf sylw at 

hynny yng ngoleuni’r gwrthwynebiad ynghylch hollti. Deuaf i’r casgliad y 
dylid rhoi ystyriaeth bellach i’r trefniadau mynediad hyn, ac os ystyrir bod 

hynny’n angenrheidiol, gan feddwl am Greenmoor Lane, dylid cyhoeddi 

Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft newydd priodol [6.781, 6.782]. 
 

Mr M D W Hazell o Cefn Henllan Farm, Llanhenwg (O220) 
 

8.243 Mae’n amlwg bod angen yr holl dir sy’n berchen i Mr Hazell ac sydd wedi’i 

gynnwys yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol drafft ar gyfer y cynllun, ac 

felly gellir cyfiawnhau ei gaffael er budd y cyhoedd. Mae’r trefniadau 
mynediad a ddiffiniwyd gan y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft yn foddhaol 

[6.783, 6.784]. 
 

Mr P G a Mrs D J Howells o Pant Rhiw Goch Farm (O221) 
 

8.244 Rwyf yn fodlon fod yr ardaloedd bach o dir sydd wedi’u cynnwys yn y 

Gorchymyn Prynu Gorfodol drafft yn angenrheidiol er mwyn galluogi’r 

cynllun i gyfuno â’r traffyrdd presennol ar ei ben pellaf gorllewinol, er 
mwyn galluogi adeiladu’n hwylus ac i ddarparu ar gyfer llwybr troed 

newydd fel y diffiniwyd yn y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft [6.785, 

6.786]. 
 

Mr B G James o Courtfield Farm, Gwndy (O222) 
 

8.245 Rwyf yn derbyn y byddai rhywfaint o effaith niweidiol o’r cynllun ar Fferm 

Courtfield. Fodd bynnag, ystyriaf fod y gwaith yn hanfodol ar gyfer yr 
adeiladu, a derbynioldeb y cynllun yn dilyn hynny. Deuaf i’r casgliad y 

gellid ystyried iawndal i wrthbwyso’r effeithiau niweidiol [6.787, 6.789]. 
 

Mr David James o North Court Farm (O223) 
 

8.246 Rwyf yn fodlon y gellir cyfiawnhau holl dir North Court Farm sydd wedi’i 

gynnwys yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol drafft a'r tir sy’n cael ei 
brydlesu oddi wrth Tata Steel ar hyn o bryd. Rwyf yn fodlon hefyd fod y 

mynedfeydd newydd arfaethedig ar gyfer y tir a ddelir ar osod oddi wrth 

Tata Steel yn foddhaol. Byddai mynedfa resymol o gyfleus at y plotiau a 
holltir yn cael ei darparu gan y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl. Rwyf hefyd yn 

fodlon y byddai mynedfa resymol o gyfleus at blotiau a holltir yn cael ei 
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darparu gan y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl. Er fy mod yn deall y byddai’r 

ardaloedd hynny, ar eu pennau’u hunain, yn anghyfleus i’w ffermio, nid 

wyf yn gwneud argymhelliad pellach. Deuaf i’r casgliad y gellir 
cyfiawnhau’r effeithiau y byddai’r cynllun yn eu cael ar North Court Farm 

[6.786-6.789]. 
 

Ymddiriedolwyr F H James a Phartneriaeth F H James, Penterry Farm, St. 

Arvans (O224). 
 

8.247 Rwyf yn fodlon fod holl dir Penterry Farm sydd wedi’i gynnwys yn y 

Gorchymyn Prynu Gorfodol drafft yn angenrheidiol a, gan na holltir 

unrhyw dir, ni fyddai angen mynedfa newydd i ategu hynny sydd eisoes 

yn bodoli o’r A4810 [6.790, 6.793]. 
 

Mr R M Jenkins o Red House Farm (O225) 
 

8.248 Byddai’r cynllun yn cael effaith niweidiol ar y daliad, ond rwyf yn fodlon y 

gellir cyfiawnhau holl dir Red House Farm sydd wedi’i gynnwys yn y 

Gorchymyn Prynu Gorfodol ar gyfer ei gaffael yn barhaol neu dros dro, ac 
y cyfiawnheir hefyd caffael parsel o dir a ddelir fel tenant gan Mr Jenkins. 

Gellid ystyried iawndal i wrthbwyso unrhyw fygythiad i hyfywedd y daliad 

[6.794-6.796]. 
 

 M r C W Jones o Barnett’s Cottage, Bayf ield (O226)  
 

8.249 Nodaf y daethpwyd i gytundeb sy’n tynnu’r gwrthwynebiad yn ôl yn 

amodol ar fod yr Atodlen i’r Gorchymyn Prynu Gorfodol yn cael ei chywiro 

mewn perthynas â Phlot 23/7. Credaf fod hynny’n ffordd foddhaol ymlaen 
[6.797, 6.798]. 

 

Mr William Jones o Carrowhill Farm, Saint-y-brid (O228) 
 

8.250 Dim ond mymryn o effaith yn y tymor hir fyddai’r draffordd arfaethedig 

yn ei chael ar dir sy’n berchen i Mr Jones yn Tyn-y-Brwyn Farm. Fodd 

bynnag, mae’n amlwg yr effeithir yn ddifrifol ar y bloc sy’n cynnwys Plot 

2/18k y Gorchymyn Prynu Gorfodol yn ystod y cyfnod adeiladu ac, mewn 
perthynas â hynny, rwyf yn fodlon, er budd y cyhoedd, gyda’r angen i’w 

feddiannu ar gyfer storio a phrosesu deunyddiau. Deuaf i’r casgliad felly y 

gellir cyfiawnhau caffael Plot 2/18k y Gorchymyn Prynu Gorfodol dros 

dro. 
 

8.251 Mae Mr Jones yn cyfeirio at y pellter mawr rhwng y cynllun a’r plot hwn. 
Barn LlC yw nad oes unrhyw gyfyngiad ar bellter o ran cynnwys tir sydd 

ei angen at ddibenion adeiladu yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol. Mae LlC 

yn dyfynnu Adran 249 Deddf Priffyrdd 1980 fel y’i diwygiwyd ac Atodlen 
18 y Ddeddf sy’n nodi’r categorïau tir sydd dan reolaeth cyfyngiadau 

pellter. Mae hwn yn ymddangos i mi felly fel mater syml o ddehongli’r 

gyfraith priffyrdd, ond gan na chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth fanwl na 

chadarn gan yr Asiant, dim ond tynnu sylw at y mater a wnaf [6.799- 
6.800]. 
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Mr John a Mrs Joan Major o Langley Villa, Magwyr (O229) 
 

8.252 Gan ystyried y gorgyffwrdd arfaethedig â’r eiddo hwn, deuaf i’r casgliad y 

byddai’r mwynhad ohono yn dioddef o ganlyniad i’r cynllun. Byddai 

ystyried iawndal yn delio â hynny. Fodd bynnag, nodaf hefyd, gellid 

newid llwybr y llwybr ceffylau arfaethedig i redeg rhwng y pwll arafu 
arfaethedig a ffin y draffordd arfaethedig, gan ei symud felly o fod mor 

agos at yr annedd ei hun. Nodaf fod LlC yn cefnogi diwygiad o’r fath, fel 

Addasiad 34 y Gorchymyn Prynu Gorfodol ac Addasiad 9 y Gorchymyn 
Ffyrdd Ymyl, ac rwyf yn eu cefnogi [6.802-6.805]. 

 

Miss Laura Neville o Gefn Llogel Fach, Coedcernyw (O230) 
 

8.253 Yn fy marn i, mae colli un rhan o bump o arwynebedd y fferm weddol 

fawr yn annhebygol o effeithio ar ei hyfywedd oherwydd ei maint, er y 

byddai’n gryn golled. Fodd bynnag, rwyf wedi f’argyhoeddi y gellir 

cyfiawnhau’n llawn caffael y tir ar gyfer adeiladu’r cynllun yn y lleoliad 

hwn, o ran hwyluso’r adeiladu economaidd ac anghenion parhaol y 
draffordd. Deuaf i’r casgliad y gellir cyfiawnhau tir Miss Neville sydd 

wedi’i gynnwys yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol. 
 

8.254 Nodaf fod Miss Neville yn pryderu ynghylch y mwynhad o’r eiddo a 

gedwir, yn ystod y cyfnod adeiladu ac ar ôl hynny. Yn fy marn i, mae’n 
anochel y byddai effaith niweidiol yn sgil cloddio deunydd ym Mhlot 2/16c 

y Gorchymyn Prynu Gorfodol, sy’n fater y gellid ystyried iawndal ar ei 

gyfer. Yn y tymor hir, rwyf wedi fy narbwyllo llai y byddai llawer o effaith 

niweidiol ar yr eiddo hwn, yn bennaf oherwydd bodolaeth y draffordd 
bresennol, er y byddai’r mater hwnnw yn fater i ystyried iawndal ar ei 

gyfer hefyd. Nodaf y byddai LlC yn barod i gyflwyno addasiad 17 er mwyn 

lleihau effeithiau, ac rwyf yn cefnogi hynny [6.806, 6.807]. 
 

Miss Christine Phillips o Green Farm, Rogiet (O232) 
 

8.255 Rwyf yn fodlon fod holl dir Green Farm sydd wedi’i gynnwys yn y 

Gorchymyn Prynu Gorfodol yn angenrheidiol ar gyfer adeiladu pen 

dwyreiniol y cynllun. Gan ystyried safle presennol bythynnod Green Farm 
at yr M48 bresennol a’r system gylchu arfaethedig sydd i’w hadeiladu llai 

na 300m i ffwrdd, ymddengys i mi y byddai cryn effaith ar yr eiddo, sy’n 

fater y gellid ystyried iawndal ar ei gyfer [6.808, 6.809]. 
 

Mr J W Prichard o Little Orchard, Coedcernyw (O234) 
 

8.256 Rwyf yn derbyn y byddai’r effaith a gaiff y cynllun ar Little Orchard yn 

effaith ddifrifol yn anochel, mater y gellid ystyried iawndal ar ei gyfer 
[6.810, 6.811]. 

 

Mr William Reece (O236) 
 

8.257 Rwyf yn fodlon y gellir cyfiawnhau’r mwyafrif o’r tir sydd wedi’i gynnwys 

yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol drafft ac sy’n berchen i Mr Reece neu y 
mae Mr Reece yn ei ddal fel tenant. Fodd bynnag, ni nodwyd unrhyw 

dystiolaeth gadarn i ddangos bod y lleiniau cul ond hir o dir ym Mhlot 
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15/9m a 14/4b y Gorchymyn Prynu Gorfodol yn angenrheidiol ar gyfer 

tirlunio hanfodol, gan ystyried y ffaith y byddai’r ardaloedd hyn o dir yn 

gorwedd rhwng trychfa’r draffordd a’r A4810 weithredol, a’r unedau 
diwydiannol y tu hwnt. Mae’r gwrthwynebiad ar ran Mr Reece yn dawedog 

ar y pwynt hwn. Deuaf i’r casgliad felly y gellir cyfiawnhau’r holl dir sydd 

wedi’i gynnwys yn y gorchymyn prynu gorfodol drafft y mae Mr Reece yn 
berchen arno neu’n ei ddal fel tenant ac eithrio plotiau 15/9m ac 14/4b y 

Gorchymyn Prynu Gorfodol y dylid eu dileu o’r Gorchymyn pan y’i gwneir. 

Byddai angen mynedfa newydd at y lleiniau hynny wedyn a thynnaf sylw 
at hynny [6.812, 6.813]. 

 

Mrs Jane Renton o Green Farm, Rogiet (O237) 
 

8.258 Rwyf yn fodlon fod angen yr holl dir sydd wedi’i gynnwys yn y Gorchymyn 

Prynu Gorfodol Atodol ar gyfer adlinio’r rhwydwaith ffyrdd lleol, ac y gallai 
unrhyw effeithiau niweidiol ar y bythynnod yn Green Farm gael eu 

hystyried ar gyfer iawndal [6.814, 6.815]. 
 

Mr Arthur Smith of Orchard Farm, Gwndy (O238) 
 

8.259 Mae’n amlwg bod Plot 16/17c wedi’i gynnwys yn y Gorchymyn Prynu 

Gorfodol drafft yn y gred bod yr ysguboriau cyfagos yn anedd-dai y 

byddai angen eu sgrinio. Gan nad felly y mae hi, ni all fod unrhyw angen 

am Blot 16/17c. Mae LlC wedi hyrwyddo addasiad Rhif 33 i fynd i’r afael â 
hynny. Trwy ddileu’r plot hwnnw, gallaf gytuno hefyd gyda’r cynnig i 

addasu safle’r fynedfa i’r cae, yn amodol ar gytundeb gyda’r perchennog. 

Deuaf i’r casgliad fod yr addasiadau i’r Gorchymyn Ffyrdd Ymyl a’r 
Gorchymyn Prynu Gorfodol yn gadarn, y gellir cyfiawnhau’r holl dir arall 

sydd wedi’i gynnwys yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol a bod yr adliniad 

bach i’r Hawl Dramwy Gyhoeddus arfaethedig yn synhwyrol [6.816- 

6.822]. 
 

 M eistri  J  J  ac  A  D  Turner  a’u  M eibion  o  Church  Farm  L lan sanffra id  
 Gwyn llŵg (O23 9)  

 

8.260 Roedd y gwrthwynebiad wedi’i seilio’n unig ar y farn nad oedd tir Church 

Farm sydd wedi’i gynnwys yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol yn hanfodol 

ar gyfer y draffordd arfaethedig. Yn hynny o beth, rwyf yn fodlon y gellir 
cyfiawnhau’r tir sydd wedi’i glustnodi ar gyfer adeiladu pont a gwaith 

cynnal a chadw yn y dyfodol, a deuaf i’r casgliad y gellir cyfiawnhau holl 

dir Church Farm sydd wedi’i gynnwys yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol 
[6.823, 6.824]. 

 

Mr Alan Williams o Hendrew Farm, Llandifog (O240) 
 

8.261 Rwyf yn fodlon y gellir cyfiawnhau’n llawn y tir sydd wedi’i glustnodi ar 

gyfer y cynllun, ac felly hefyd y tir y nodwyd i’w ddefnyddio at ddibenion 
llifogydd dros dro. Mae’r defnydd o’r tir hwnnw yn bwysig er budd y 

cyhoedd. Fodd bynnag, nodaf y byddai LlC yn barod i gynnal cyd- 

drafodaethau a fyddai’n pennu hawl i orlifo’r tir hwnnw heb weithredu’r 
Gorchymyn Prynu Gorfodol. Byddai cwblhau cyd-drafodaethau yn ffordd 

foddhaol ymlaen ac rwyf yn cefnogi’r ymagwedd honno, ond pe baent ym 
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methu, yna gellir cyfiawnhau’n llawn gwneud y Gorchymyn Prynu 

Gorfodol mewn perthynas â Hendrew Farm. Yn unol â hynny, nid wyf yn 

argymell addasiad i’r Gorchymyn Prynu Gorfodol pan y’i gwneir, ond rwyf 
yn gadael y mater yn agored tra’n disgwyl cynnydd gyda’r cytundeb 

gweinyddol posibl, mater y tynnaf sylw ato [6.825, 6.826]. 
 

Mr Lyndon Williams Upper Grange Farm Saint-y-brid (241) 
 

8.262 Nid oes unrhyw ddadl gynaliadwy y byddai hyfywedd y fferm 254 erw yn 

cael ei fygwth trwy golli 9 erw yn unig, hyd yn oed gan ganiatáu ar gyfer 

y llifogydd posibl a allai ddigwydd, ar adegau, i 33 erw arall. Mae’r tir 
sydd wedi’i glustnodi i’w orlifo o dro i dro yn dir isel ac, fel sy’n amlwg, 

mae’n dueddol o ddioddef rhywfaint o lifogydd yn barod. Rwyf wedi 

astudio’r angen i atal llifogydd ar gyfer yr ardal hon a’i lleoliad o gymharu 

ag eiddo ymhellach i lawr yr afon, a deuaf i’r casgliad ei bod yn bwysig ac 
angenrheidiol i’w gynnwys yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol. Nid yw’n 

debygol, yn fy marn i, yr effeithir ar y mwynhad o’r eiddo yn y dyfodol yn 

ddifrifol yn sgil adeiladu’r cynllun. Mae’r fferm wedi’i lleoli ymhell yn ôl o’r 
draffordd arfaethedig ac effeithir arni’n barod gan yr M4 bresennol, a 

gallai unrhyw affeithiad niweidiol i’r fferm gael ei wrthbwyso drwy 

ystyried iawndal. Deuaf i’r casgliad y gellir cyfiawnhau holl dir Upper 
Grange Farm sydd wedi’i gynnwys yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol 

[6.741-6.743]. 
 

 M r Paul a M rs Karen Clatworth y o’r O ld Rectory, Coedcernyw (O257)  
 

8.263 Roedd y Gorchymyn Prynu Gorfodol yn cynnwys tir yng nghardd Old 

Rectory. Yn dilyn trafodaethau, cynigiodd LlC Addasiad Rhif 8 y 

Gorchymyn Prynu Gorfodol sy’n symud y gwaith arfaethedig yn glir o’r 

ardd. Derbyniwyd hyn gan Mr a Mrs Clatworthy, a dynnodd eu 
gwrthwynebiad yn ôl. Deuaf i’r casgliad y byddai mabwysiadu Addasiad 

Rhif 8 y Gorchymyn Prynu Gorfodol yn ffordd foddhaol ymlaen [6.827, 

6.828]. 
 

Ms Claire Rose o 3 Tyn-y-Brwyn Farm, Coedcernyw (O273) 
 

8.264 Rwyf yn fodlon y byddai darparu mynedfa i Tyn-y-Brwyn fel yr 

amlinellwyd yn yr addasiad arfaethedig, o gymharu â’r ddarpariaeth 

bresennol, yn ddiogel, yn hwylus a rhesymol. Mae materion yn ymwneud 
â malltod yn faterion gweinyddol, ac yn unol â hynny ni ddeuaf i unrhyw 

gasgliad yn eu cylch [6.829, 6.830]. 
 

Mr Mark Williams, Mr Mark Skinner, Mr Mark Williams (Gweinyddwyr 
Cronfa Bensiwn) Mr Clive Coultard (O322) 

 

8.265 Rwyf wedi delio â’r achos ar gyfer y cynigion amgen yn Adran 7 uchod a 

dof i gasgliad yn eu cylch isod. Rwyf yn fodlon gyda’r angen am y system 

ddraenio a gynhwyswyd ym mhlotiau 1/4, 1/4b 1/4f y Gorchymyn Prynu 
Gorfodol ar angen am blot 1/4a, 1/4g ar gyfer ei hadeiladu. Deuaf i’r 

casgliad y cyfiawnheir caffael y plotiau hyn er budd y cyhoedd [6.88- 

6.830]. 
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Mr Waters of Great House Farm, Trefonnen (O6891) 
 

8.266 Rwyf wedi delio â’r achos ar gyfer y cynllun, ei gynaliadwyedd, y defnydd 

o gyllid cyhoeddus, effeithiau sŵn ac effeithiau ecolegol uchod. 
 

8.267 O’r pwyntiau lleol a godwyd gan Mr Waters, gellid delio â’r rhan fwyaf 

ohonynt yn foddhaol trwy ddarparu adeiladwaith hwylustod neu iawndal, 
ac rwyf yn fodlon y delir yn ddigonol â draeniad gan y cynigion, yr 

ymddengys i mi eu bod yn rhesymegol o ran peirianneg. 
 

8.268 Rwyf yn derbyn y byddai’r Gorchymyn Ffyrdd Ymyl yn arwain at yr angen 

i deithio pellterau hir i reoli’r fferm ond, o ystyried y pellterau sylweddol 
presennol sy’n gysylltiedig, nid wyf yn ystyried y byddai’r pellter a bennir 

gan y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl yn anghymesur nac yn afresymol o 

anhwylus. Nodaf fod LlC wedi cynnwys Addasiad 3 y Gorchymyn Ffyrdd 

Ymyl ac Addasiad 19 y Gorchymyn Prynu Gorfodol a byddai’r rhain, yn fy 
marn i, yn darparu’n ddigonol ar gyfer mynediad i dir Mr Waters. Rwyf yn 

fodlon hefyd â’r angen am fynedfa cynnal a chadw ar gyfer y bont 

arfaethedig a fyddai’n angenrheidiol i gludo’r draffordd dros Afon Wysg 
a’r Dociau. Yn fy marn i, darperir yn foddhaol ar gyfer yr angen hwnnw 

gan y Gorchmynion, tra byddai’r fynedfa amgen ar hyd Corporation Road 

yn annerbyniol oherwydd y rhyngwynebau cymhleth gyda phiblinell nwy, 
y Llwybr Beicio Cenedlaethol a rheilffordd Aber-wysg. Deuaf i’r casgliad 

felly bod y Gorchymyn Prynu Gorfodol a’r Gorchymyn Ffyrdd Ymyl mewn 

perthynas â Great House Farm, Trefonnen yn foddhaol ill dau [6.834- 

6.838]. 
 

Casgliadau ar Wrthwynebiadau Statudol ar faterion heblaw am egwyddor 

y cynllun 
 

Mr C W Rabbitt 
 

8.269 Rwyf wedi f’argyhoeddi y cyfiawnheir yn llwyr cau priffyrdd mewn 

cysylltiad ag adeiladu’r draffordd am gyfnod dros dro, ac y gellid cynnal 

mynedfa i eiddo Mr Rabbitt yn ystod y cyfnod hwnnw. Rwyf yn derbyn na 
fyddai’r llwybr amgen yn hwylus, er fy mod yn fodlon y gallai cerbyd 

nwyddau trwm a pheiriannau tân ei ddefnyddio. Mae’n amlwg fod rhaid 

darparu mannau pasio yn fynych ar hyd y lôn, a bod modd gweld traffig 

sy’n dod atoch ohonynt. Nodaf fod Cyngor Sir Fynwy a LlC wedi dod i 
gytundeb i ddarparu’r rheiny. Mae lle digonol ar gael i’w darparu. 

 

8.270 Yn fy marn i, er mwyn bodloni’r profion statudol a bennwyd ar gyfer y 

Gorchmynion Ffyrdd Ymyl, bydd yn angenrheidiol i’r mannau pasio hynny 

gael eu sefydlu cyn bod Lôn Knollbury yn cael ei hollti. Yn unol â hynny, 
tynnaf sylw at y gofyniad hwnnw y mae derbynioldeb gwneud y 

gorchymyn ffyrdd ymyl yn dibynnu arno yn yr achos hwn. Nodaf fod LlC 

wedi addo rhoi diweddariadau mynych ar ddatblygiadau i Mr Rabbitt. Er y 

bydd Mr Rabbitt yn wynebu tarfu yn ystod y cyfnod adeiladu, gellir 
lleihau’r effeithiau yn ddigonol er mwyn osgoi rhwystro gwneud y 

Gorchymyn Ffyrdd Ymyl [6.81, 6.82]. 
 

Marshalls Mono Ltd 



Adroddiad: APP/16/516215 

438 

 

 

 
 
 

8.271 Byddai gwaith Marshalls yn cau a byddai hynny’n effeithio’n ddifrifol ar y 

cwmni yng Nghasnewydd, ei weithlu ac, i raddau, yr economi leol. Yn fy 

marn i, fodd bynnag, gwrthbwysir yr anfantais honno’n sylweddol gan y 
buddion a fyddai’n dod i Dde Cymru yn sgil y cynllun. Fel y cyfryw, ni 

allaf gytuno na ddylid gwneud y Cynllun a’r Gorchmynion drafft tra’n 

disgwyl canlyniad ateb boddhaol i’r gwrthwynebiad hwn. 
 

8.272 Nodaf fod y cwmni a LlC wedi cynnal trafodaethau gyda’r bwriad o 

sicrhau safle yn Queensway Meadows ar gyfer ail-leoli’r cyfleusterau 
presennol, ac argymhellaf barhau ag ymdrechion i sicrhau cytundeb 

boddhaol i’r ddau barti. Yn fy marn i, ymddengys bod gan safle’r 

Llywodraeth ei hun y priodweddau angenrheidiol posibl, ond, er y gwelaf 

fantais y cwmni’n sicrhau’r safle cyfagos yn ogystal, i’r graddau yr wyf yn 
gymwys i farnu, byddai Queensway yn safle amgen rhesymol i’r safle 

presennol. Os yw’r partïon yn cytuno i symud ymlaen ar y sail honno, 

rwyf yn derbyn y byddai angen i’r safle newydd fod yn barod i’w 
feddiannu cyn gadael y safle presennol. Yn yr amgylchiadau hyn, 

ymddengys i mi y gellid ymgymryd â’r gwaith brys angenrheidiol ar yr un 

pryd â’r gwaith datblygedig yn nociau Casnewydd, y mae’n rhaid iddo 

gael ei wneud cyn adeiladu traphont Afon Wysg, cyn gynted ag y bo’n 
ymarferol wedi hynny. Byddai rhaglennu pethau fel hyn yn mynd yn bell i 

helpu’r ddau barti i leihau tarfu ar eu rhaglenni priodol. Rwy’n argymell 

parhau â’r ddeialog, dechrau’n gynnar ar y gwaith i ddatblygu Queensway 
Meadows a pharhau i drafod [6.83-6.89]. 

 

Mr T F Hicks - Clwb Golff The Parc 
 

8.273 Rwyf yn derbyn y byddai’r draffordd yn effeithio’n niweidiol ar y clwb golff 

gwledig, deniadol sy’n cael ei gynnal yn dda, ac mae’n fater y gellid 
ystyried iawndal ar ei gyfer. Fodd bynnag, ni fyddai effeithiau ffisegol o 

unrhyw fath ar y cwrs ei hun, er y byddai’r ardal ymarfer neu’r cwrs golff 

pâr tri ar wahân yn gorfod aberthu tir, ac incwm posibl felly. Ar ôl dweud 
hynny, rwyf yn fodlon y gallai’r maes ymarfer barhau i weithredu’n 

ddiogel a bod yn gyfleuster deniadol, ac y gallai rhywfaint o’r cwrs pâr-3 

gael ei ailfodelu’n effeithiol. 
 

8.274 Rwyf yn derbyn fod llifoleuadau ar y maes gyrru yn elfen angenrheidiol 

o’r busnes, ond gan y bydd ar ongl sgwâr i linell y draffordd, ni ddylai fod 
yn broblemus, mater a gytunwyd gan LlC. Rwyf wedi astudio’r system 

ddraenio arfaethedig yng nghyffiniau’r cwrs golff a deuaf i’r casgliad na 

ddylai fod unrhyw effaith niweidiol ar ddraeniad y cwrs. Yn gyffredinol, 
deuaf i’r casgliad na fyddai effaith y cynllun ar gyfleusterau’r clwb golff a’i 

drefniadau mynediad yn ddifrifol, a byddai unrhyw darfu yn cael ei 

ystyried ar gyfer iawndal. Yn fy marn i, nid effeithir yn sylweddol ar yr 

achos dros wneud y Cynlluniau a’r Gorchmynion gan yr effaith gymharol 
fach ar y clwb a’i gyfleusterau [6.90-6.97]. 



Adroddiad: APP/16/516215 

439 

 

 

 
 
 

 Casgliada u ar Wrthwynebiadau Statudo l sy’n gwrthwynebu egwyddor y  

cynllun 
 

Ymddiriedolaeth Natur Gwent 
 

8.275 Nid wyf yn derbyn na fyddai’r Ymddiriedolaeth wedi bod yn ymwybodol 

fod llinell warchodedig y draffordd yn croesi’r tir pan brynodd dir yng 
Nghomin Barecroft ger Cors Magwyr. Roedd, erbyn hynny, yn 

wrthwynebydd selog i’r cynllun ac yn fy marn i byddai wedi gwybod am ei 

llwybr bwriadedig. Fodd bynnag, rwy’n derbyn, gan mwyaf, fod iddo 
werth ecolegol. 

 

8.276 Mae pryderon yn cynnwys, difrod i isbridd Cors Magwyr a llifogydd posibl 

yn deillio o’r gwaith cloddio a chynigion draenio. Rwyf yn fodlon na 
fyddai’r drychfa arfaethedig i’r gogledd o’r ardal yn effeithio ar hydroleg 

Cors Magwyr am y rhesymau peirianneg cadarn a amlinellwyd gan LlC. 

Rwyf wedi fy narbwyllo hefyd y byddai’r draeniad arfaethedig yn atal 
gwaethygu llifogydd yn ffisegol oherwydd rheolaeth hydrolegol brofedig a 

chapasiti ychydig yn fwy y rhwydwaith ffosydd draenio a ffosydd. Deuaf 

i’r casgliad na fyddai unrhyw ddifrod hydrolig annerbyniol yn codi i Gors 

Magwyr [6.189-6.194]. 
 

8.277 Trof yn awr i lunio casgliad ar dystiolaeth amrywiol unigol tystion yr 
Ymddiriedolaeth nad oeddent yn swyddogion yr Ymddiriedolaeth ond y 
gofynnwyd iddynt gan yr Ymddiriedolaeth i roi tystiolaeth arbenigol yn 

gwrthwynebu’r cynllun, naill ai’n ysgrifenedig neu drwy ymddangos39. 
 

Yr Athro Calvin Jones 
 

8.278 Ar ôl astudio’r archwiliad o dystiolaeth yr Athro Jones, rwyf o’r farn y 

dylid ei ddarllen yng ngoleuni ei gyfaddefiad nad oedd wedi darllen holl 

dystiolaeth LlC yr oedd yn ei beirniadu. Gan ystyried hynny, a gwrthateb 
LlC, mae’n rhaid i mi roi i’r naill ochr ei feirniadaethau ynglŷn â gor-redeg 

posibl o ran costau, chwyddiant peirianneg priffyrdd, risg gontractiol, y 

buddion economaidd ar gyfer cwmnïau, yr esboniwyd pob un ohonynt yn 

fanwl a chlir, a’i gred fod diffyg cefnogaeth i’r cynllun, sydd yn amlwg yn 
ffuantus ac yn gyffredin ledled De Cymru. Roedd yn eglur i mi hefyd fod 

rhywfaint o’i dystiolaeth wedi’i seilio ar achlust, sy’n cyfyngu ar y pwys y 

gellir priodoli iddi. 
 

8.279 Roedd llawer o bryderon yr Athro Jones yn canolbwyntio ar ei angerdd i 

gadw arian Cymru i’w ddefnyddio yng Nghymru, a thynnaf sylw at y 

pwynt hwnnw, yn enwedig mewn perthynas â TAW. Nodaf hefyd 
ddadleuon yr Athro, er y gall effeithiau economaidd crynodref fod yn 

gadarnhaol, efallai nad ydynt yn bodoli yng Nghaerdydd am ei bod yn 

dref Llywodraeth. Nid yw prifddinas Cymru ac ardal gyfagos De Cymru yn 
“economïau Llywodraeth” yn hollol, bwynt a wnaed yn rymus ac yn aml 

 
 

 

39   Mae rhywfaint o dystiolaeth tystion Ymddiriedolaeth Natur Gwent ar faterion 

ecolegol wedi’i hystyried yn gynharach. 
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gan nifer fawr o gefnogwyr i’r cynllun a oedd yn cynrychioli busnes, 

masnach a diwydiant yn gyffredin ar hyd De Cymru. Roedd dadleuon yr 

Athro yn mynd yn groes hefyd i Brif Economegydd LlC, y CBI a’r Siambr 
Fasnach, yn ogystal â nifer fawr o ddiwydianwyr, ond roedd yn 

ymddangos i mi bod rhaid cydnabod ei bwynt i ryw raddau. Rwyf yn 

ymwybodol iddi ddod i’r amlwg nad oedd yr Athro wedi astudio’r 
adroddiad cenedlaethol gan Syr Rod Eddington, sydd, fel y pwysleisiwyd 

gan LlC, yn parhau’n ddogfen sefydledig a chydnabyddedig sy’n mynd i’r 

afael â’r cyfryw faterion. 
 

8.280 Yn groes i farnau’r Athro Jones, clywodd yr Ymchwiliad am astudiaethau 

a oedd yn dynodi cyswllt achosol rhwng gwell trafnidiaeth a budd 

economaidd a derbyniodd grynswth o dystiolaeth oddi wrth gwmnïau ac 
unigolion sydd wedi’u hargyhoeddi y byddai cael gwared ar yr oedi ar yr 

M4, annibynadwyedd y ffordd bresennol a’r canfyddiad niweidiol o 

fynediad anodd ar y ffordd i Dde Cymru, yn uniongyrchol fanteisiol iddyn 
nhw’n uniongyrchol a’r economi ehangach. Roedd llawer yn ystyried bod 

y draffordd yn rhwystr rhag buddsoddiad newydd yn Ne Cymru, dadl a 

oedd yn ymddangos i mi yn un a adleisiai barnau’r ddau arbenigwr yn 

LlC. 
 

8.281 Yn gyffredinol, deuaf i’r casgliad felly na nodwyd unrhyw dystiolaeth 
gadarn i gynnig her ddifrifol i’r achos economaidd cadarn dros y cynllun 

nac i danseilio’r achos cyffredinol dros fwrw ymlaen ag ef ar fyrder. O ran 

pwyntiau’r Athro ynghylch dosbarthu arian y llywodraeth, mae’r materion 
hyn y tu hwnt i gwmpas yr Ymchwiliad ac ni wnaf unrhyw sylw arnynt 

[6.113-6.131]. 
 

Yr Athro Whitelegg 
 

8.282 Mae’n glir o archwilio ei achos nad oedd yr Athro wedi darllen tystiolaeth 

gyhoeddedig cefnogwyr y cynllun a oedd yn gwrthwynebu ei farn yn 
sylfaenol ynghylch y budd economaidd eang a phenodol posibl a fyddai’n 

deillio o’r cynllun. Yn yr amgylchiadau hyn, mae’n rhaid i mi ddod i’r 

casgliad fod diffyg astudiaeth fanwl o’r holl dystiolaeth berthnasol a oedd 
ar gael ym meirniadaeth yr Athro o agweddau ar y cynllun, ac mae’n 

rhaid i hynny gyfyngu ar y pwys y gellir ei roi iddi o gymharu ag un LlC. 
 

8.283 Nodaf hefyd, er ei fod yn benderfynol ei farn na fydd y cynllun o bosibl yn 

cael effaith gadarnhaol ar economi De Cymru, dangoswyd bod ei 
wybodaeth am astudiaethau cenedlaethol amlwg eraill y dibynnwyd 

arnynt gan LlC yn gyfyngedig. Nid oedd hynny o gymorth i’m hasesiad o’i 

feirniadaeth o’r achos economaidd dros y cynllun. 
 

8.284 Rwyf  wedi  mynd  i’r  afael  â  gwrthwynebiadau’n  ymwneud  a  thraffig, 

tagfeydd a charbon a achosir mewn mannau eraill. 
 

8.285 Gan ystyried yr holl faterion a ysgrifennwyd neu a amlygwyd yn yr 

Ymchwiliad, deuaf i’r casgliad na wnaed unrhyw bwyntiau o sylwedd gan 

yr Athro a ddylai ddylanwadu ar y penderfyniad o b’un ai i fwrw ymlaen 

â’r cynllun ai peidio [6.132-6.140]. 
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Yr Athro Whitmarsh 
 

8.286 Defnyddiwyd yr Ymchwiliad gan yr Athro Whitmarsh i eiriol newid yn y 

polisi trafnidiaeth i ffwrdd oddi wrth unrhyw brif adeiladwaith ffordd, 

dadleuon yr wyf eisoes wedi mynd i’r afael â nhw yn yr adroddiad hwn 

[6.141-6.146]. 
 

Yr Athro Marsden 
 

8.287 Er bod yr Athro yn ddi-flewyn-ar-dafod o ran mynegi’i farnau, roedd 

gennyf bryderon fod rhai ohonynt wedi’u seilio ar wybodaeth arwynebol 
am yr hyn a oedd yn cael ei gynnig. O ystyried y sylw yr oedd 

gwibffordd-drefol y Llwybr Glas anghynaliadwy, llygrol, yn cynhyrchu 

allyriadau, wedi derbyn yn gynharach yn yr Ymchwiliad a’r consesiwn gan 
ei hyrwyddwr y gallai ei chapasiti fod yn llawn cyn iddi agor, fe’i cefais yn 

amhosibl derbyn cefnogaeth yr Athro i’r dewis amgen hwnnw gyda’i 

bryderon ynghylch newid yn yr hinsawdd, gwerth am arian  a 

threftadaeth. Yn fy marn i, maent yn amlwg yn anghydnaws o ran 
cynaliadwyedd a materion eraill. Nid oedd yr Athro Marsden ar ei ben ei 

hun yn mynegi pryderon ynghylch cynaliadwyedd ac anghenion 

cenedlaethau’r dyfodol, ac eto mae ei gefnogaeth barhaus i  ddewis 
amgen a welwyd ei fod yn ddiffygiol o ran y materion hynny yn cyflwyno’r 

cwestiwn sydd heb ei ateb, sef pa mor wybodus yw’r rheiny a 

ymddangosodd o dan ymbarél Ymddiriedolaeth Natur Gwent ynghylch 
datguddiadau cynharach yr Ymchwiliad. 

 

8.288 Gwrthymatebodd LlC yn gynhwysfawr i’r holl bwyntiau a wnaed yn 
nhystiolaeth yr Athro, ac rwyf wedi rhoi ystyriaeth i’r rhain a’i farnau ef 

[6.147-6.153]. 
 

Yr Athro Anderson 
 

8.289 Roedd haeriad yr Athro Anderson fod maint y carbon cychwynnol y 

byddai’r cynllun yn ei gynhyrchu wedi’i oramcangyfrif (gan ffactor o 4) yn 

gwbl groes i dyst arall o Ymddiriedolaeth Natur Gwent, sef yr Athro 

Whitelegg a gredai i’r gwrthwyneb (gan ffactor o 8). Rwyf eisoes wedi 

mynd i’r afael â mater carbon, ond mae’r anghysondeb yn nhystiolaeth yr 
Ymddiriedolaeth yn hyn o beth yn tanseilio’n sylweddol y pwys y gellir ei 

roi iddo. [4.161-4.164, 6.132-6.139, 6.154-6.165]. 
 

8.290 O ran carbon defnyddwyr, gellir dadlau y bydd y cynllun yn fyrrach, bydd 

yn dileu traffig stopio a chychwyn, bydd yn tynnu traffig oddi ar fwy o 

ffyrdd anaddas ac yn achosi traffig ychwanegol, ond mae’r model wedi 

cyfrif am hynny. Nid oedd awgrymiadau i’r gwrthwyneb yn fawr fwy na 
haeriadau digefnogaeth, a dylid eu rhoi o’r neilltu o blaid gwneud gwaith 

manwl sy’n adlewyrchu realiti’r cynllun cyfalaf a’r rhwydwaith ffyrdd 

gweithredol. 
 

Yr Athro Neil Ward 
 

8.291 Canolbwyntiodd yr Athro Ward ar y system trin dŵr arfaethedig a deuaf 

i’r casgliad mewn man arall y byddai’n effeithiol ac yn debygol o wella 
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ansawdd y dŵr yn y rhwydwaith ffosydd draenio. Tynnodd sylw at 

bryderon ynghylch cadiwm hefyd. Ymatebodd LlC drwy nodi bod ei 

thystiolaeth wedi: 
 

• dangos bod lefelau cadiwm yn isel iawn; 
 

• profi y byddai’r system arfaethedig yn well o lawer na’r rhai 

presennol a’i bod yn cynnwys ymgorffori sianel borfa graddiant- 
llac y byddai llwythi llygredd yn anweddu ohoni neu’n cael eu 

cadw ynddi cyn iddynt allu llwytho’r ardaloedd trin dŵr; 
 

• profi fod system fonitro a chynnal a chadw drwyadl, wedi’i 

hariannu, wedi’i chytuno gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a sut i nodi 
tueddiadau niweidiol cyn iddynt ddatblygu’n broblemus, a 

 

• dangos ei bod hi a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ystyried 

canlyniadau problemau posibl, ond annhebygol, yn codi yn sgil 
cytuno ar ddefnyddio cyfundrefn unioni i ddisodli’r gwelyau cyrs 

gwantan yn raddol, os oes angen. 
 

8.292 Deuaf i’r casgliad fod dyluniad y system trin dŵr yn cydnabod yr angen 

hanfodol amdani er mwyn gwarchod y rhwydwaith ffosydd draenio yn 

drwyadl, a bod cynlluniau ariannu a rheoli yn eu lle ac wedi’u cytuno 
rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a LlC. Nid oes amheuaeth bod yr 

awdurdodau cyfrifol wedi cymryd y mater hwn yn ddifrifol iawn, maent yn 

effro ar hyn o bryd i’r angen am ragoriaeth wrth reoli’r system ddraenio y 
mae’n rhaid iddi barhau am byth. Tynnaf sylw at y pwynt difrifol hwnnw, 

a byddai ei dderbyn, yn fy marn i, yn ffactor pwysig yn y penderfyniad 

ynghylch p’un a ddylai’r cynllun fynd yn ei flaen [6.256-6.264]. 
 

Gwrthwynebwyr Anstatudol eraill a ymddangosodd yn yr Ymchwiliad 
 

Y rheiny a oedd yn gwrthwynebu Egwyddor y Cynllun 
 

Mr Robert Waller 
 

8.293 Mae Mr Waller yn codi gwrthwynebiadau tebyg i rai eraill ynglŷn â 

thraffig, dewisiadau amgen o ran trafnidiaeth gyhoeddus, dileu’r tollau, 

ecoleg ac effeithiau economaidd, ac rwyf wedi mynd i’r afael â’r rhain 

mewn man arall. 
 

8.294 Yn ystod cyfnod olaf yr Ymchwiliad, fe wnaeth safbwynt cychwynnol Mr 

Waller ar nifer o faterion newid yn gynyddol, a datblygodd iddo’n eiriol 

strategaeth amgen lawn fel cynnig amgen i’r cynllun cyhoeddedig. Rwyf 
wedi cymryd hwn fel ei safbwynt terfynol ar y mater a deuaf i gasgliad 

ynglŷn â hyn, Cynnig Amgen 29, isod. 
 

8.295 Gan ystyried yr holl bwyntiau a wnaed gan Mr Waller, yn olynol yn 

ysgrifenedig ac ar lafar yn ystod ei ymddangosiadau yn yr Ymchwiliad, 

deuaf i’r casgliad nad oes unrhyw fater unigol na chyfuniad o 

feirniadaethau yn gwrthbwyso’r rhesymau cadarnhaol dros i’r  cynllun 
fwrw ymlaen er budd y cyhoedd [6.322-6.361]. 
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 Grŵp Cymunedo l M agwyr gyda G wndy  
 

8.296 Rwyf wedi mynd i’r afael yn gynharach â’r angen am y cynllun a’r holl 

faterion yn gysylltiedig â thraffig. Rwyf yn fodlon fod cyhoeddi’r 

Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft yn gwbl gyson â statud. Cawsant eu 

hysbysebu’n dda yn lleol drwy’r wasg a’r cyfyngau, ac roedd yr adborth 
sylweddol gan y cyhoedd yn sgil yr ymarferion ymgynghori yn gadarnhaol 

iawn. 
 

8.297 Nodaf fod y cynrychiolwyr cymunedol wedi gofyn am gysylltiadau lleol i’r 

draffordd arfaethedig ar gyfer pentrefi llai, a pharhad mynediad ochr yn 
ochr â Lôn Bencroft. Yn gyntaf, er fy mod yn barod i gydnabod y byddai 

tarfu ar hyd ei choridor, rwyf yn fodlon â’r ddarpariaeth mynediad 

resymol ar hyd Lôn Bencroft yn ystod y broses adeiladu. Rwyf yn gwrthod 

yr awgrym y dylai cymunedau lleol fod â chysylltiad at draffordd 
strategol, gan fod hwnnw’n syniad a fyddai’n mynd yn groes i ddiben 

strategol ffordd o’r fath a pholisi cenedlaethol. Dylid nodi y byddai’r M4 

bresennol yn aros, ac yn fy marn i, ni all fod unrhyw gyfiawnhad o gwbl 
dros yr awgrym o gysylltu cymunedau lleol â thraffordd strategol 

newydd, gan y gallai’r anfanteision lleol a chenedlaethol o hynny fod yn 

ddifrifol. 
 

8.298 Gan droi at Lôn Knollbury, rwyf yn fodlon y gallai mynediad at eiddo 

barhau ac y byddai gwelliannau lleol addas i briffyrdd presennol yn cael 
eu gwneud i hwyluso hynny. Er yr anhwylustod i bobl leol, yn fy marn i, 

gellir cyfiawnhau’r cau er budd cyffredinol y cyhoedd, ond rwyf wedi 

tynnu sylw at yr angen i wella’r llwybr amgen er mwyn ei wneud yn 
dderbyniol. 

 

8.299 Rwyf wedi delio â’r pryderon ynglŷn â Llandyfenni yn fy nghasgliad ar 

dystiolaeth Mr Broome yn uniongyrchol islaw. Mae llwybr dewisedig y 
cynllun sydd, yn gyffredinol, yn agos at ddatblygiad trefol neu 

ddiwydiannol presennol a ffyrdd gweithredol, yn golygu na fyddai 

effeithiau ar lonyddwch y Gwastadeddau yn ddifrifol yn y lleoliad hwnnw. 
 

8.300 Roedd cynrychiolaeth dda iawn o’r grŵp Cymunedol yn yr Ymchwiliad, 

ond fe wnaethant gwyno ynghylch annhegwch y broses o ran 

“cydraddoldeb arfau”. Rwyf wedi mynd i’r afael â’r mater hwn yn 
gynharach yn fy nghasgliadau wrth ddelio â materion y gyfraith. 

 

8.301 Deuaf i’r casgliad nad yw’r un o’r llu o bwyntiau a godwyd gan y grŵp 

cymunedol yn gwrthwynebu’r cynllun yn rhai sylweddol, ac ni ddylid eu 

hystyried yn unigol nac yn gyfunol fel rhesymau i atal y cynllun rhag 
mynd yn ei flaen, ond rwyf wedi’u hystyried wrth lunio fy nghasgliadau 

cytbwys ynghylch p’un a ddylai’r cynllun fynd rhagddo [6.467-6.493]. 
 

Mr Tyrone Broome yn cynrychioli cymuned Llandyfenni 
 

8.302 Rwyf wedi mynd i’r afael â llygredd aer, sŵn a diffyg rhwystr sŵn sydd, 

yn honedig, yn mynd yn groes i hawliau dynol yn Adrannau 3 a 6 yr 

adroddiad ac yn gynharach yn fy nghasgliadau. 
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8.303 Deuaf i’r casgliad mai effaith fach fyddai’r cynllun yn ei chael ar 

Landyfenni, ac rwyf yn siŵr na ellid cyfiawnhau gwariant cyhoeddus ar 

rwystr sŵn ychwanegol ar sail y meini prawf cenedlaethol a gymhwyswyd 
yn gyffredinol. Yn unol â hynny, ni wnaf unrhyw argymhelliad yn hynny o 

beth [6.542, 6.543]. 
 

Cyfeillion y Ddaear 
 

8.304 Fe wnaeth y cyflwyniad cychwynnol gan Gyfeillion y Ddaear newid mewn 

ymateb i’r gwariant uwch ar y cynllun a’r cyhoeddiad bod y tollau ar 

Groesfannau Hafren i’w diddymu maes o law. Yn yr amgylchiadau, lle’r 
oedd unrhyw gwrthdaro, neu dystiolaeth yn aeddfedu, rwyf wedi ystyried 

y safbwynt terfynol, ynghyd â’r holl bwyntiau a wnaed neu a dderbyniwyd 

o gael eu harchwilio. Yn ei hanfon, roedd y gwrthwynebiad yn dibynnu ar 

gred Cyfeillion y Ddaear, sef: 
 

• y bu gorddweud o ran problem traffig y draffordd; 
 

• roedd cynlluniau wedi’u rhaglenni a fyddai’n lliniaru’r M4 wedi’u 

hesgeuluso ym model traffig LlC, a 
 

• cyfres o fesurau bach, yn ychwanegol at Gynigion Amgen 1 neu 2, 
byddai’r Llwybr Glas yn bodloni unrhyw angen, ac ystyriai 

Cyfeillion y Ddaear mai arwyddocâd bach oedd i hyn. 
 

8.305 Ymysg ei feirniadaeth o dystiolaeth LlC, soniodd Cyfeillion y Ddaear am 

ddull anghywir o werthuso sŵn a llygredd a haerodd y byddai’r cynllun yn 
rhedeg yn groes i ymdrechion polisi i leihau carbon, oherwydd, ymhlith 

pethau eraill, byddai’n achosi traffig sylweddol (gan ddyfynnu adroddiad 

cynharach y CPRE ar y pwnc hwnnw). Rhestrwyd cyfres o haeriadau yn 

honni nad oedd tystiolaeth LlC yn addas i’r diben, a chan fod cynlluniau 
ffordd blaenorol wedi’u hasesu’n anghywir, byddai hwn yn dilyn yr un 

trywydd. 
 

8.306 Rwyf eisoes wedi mynd i’r afael â rhagfynegiadau traffig, effeithiolrwydd 

trafnidiaeth gyhoeddus fel dewis amgen, ecoleg a gwrthwynebiadau eraill 
a oedd gan Gyfeillion y Ddaear yn gyffredin ag eraill. Nodaf fod Cyfeillion 

y Ddaear wedi defnyddio rhagfynegiadau traffig a dadansoddiad blaenorol 

o hen gynlluniau ffyrdd, yn Lloegr yn bennaf, fel y sail ar gyfer ei 

feirniadaeth o’r dystiolaeth bresennol. Ni nodwyd unrhyw dystiolaeth 
gadarn unigryw gan Gyfeillion y Ddaear i ddangos bod rhagfynegiadau 

LlC yn anghywir. I’r gwrthwyneb, mae tystiolaeth LlC wedi’i seilio ar fodel 

wedi’i ddilysu, a chan fod coridor strategol yr M4 eisoes yn bodoli gerllaw 
ac yn gyfochrog â’r draffordd arfaethedig, mae’r cwmpas technegol am 

anghywirdebau yn fwy cyfyngedig nag a fyddai ar gyfer priffordd 

strategol newydd ar ei phen ei hun trwy wlad agored. Ni wnaeth unrhyw 
un roi unrhyw brosiect tebyg gerbron ar gyfer gallu asesu effeithiau’r 

prosiect hwn yn ddibynadwy. Nid oedd adroddiad y CPRE o fawr o werth 

felly o ran barnu p’un a allai effeithiau tebyg a allai fod wedi digwydd yn 

rhywle arall fod yn berthnasol i’r cynllun hwn. Roedd yn amlwg hefyd fod 
Cyfeillion y Ddaear wedi gwneud camgymeriadau yn ei haeriad ynghylch 
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yr hyn a gafodd neu na chafodd ei gynnwys yn y dadansoddiad o draffig 

a gwerth economaidd y cynllun, ac yn nhermau twf traffig cyffredinol, er 

bod y materion hyn wedi’u nodi’n fanwl ac yn glir yn nhystiolaeth LlC. 
Deuaf i’r casgliad fod beirniadaeth Cyfeillion y Ddaear o achos traffig LlC 

ar gyfer y cynllun yn gwbl ddi-sail ac y dylid ei rhoi o’r neilltu. 
 

8.307 Rwyf yn gwrthod y syniad fod LlC wedi methu ystyried cynigion amgen 

rhesymol cyn cyhoeddi Cynlluniau a Gorchmynion drafft ar gyfer y 
cynllun a ffefrir gan y Gweinidog. Mae’n gwbl amlwg o hanes datblygiad y 

cynllun nad oedd hynny’n wir, a nodaf, wrth fynd heibio, fod adolygiad 

barnwrol i hanes datblygiad y cynllun wedi canfod ei fod yn gyfreithlon a 

rhesymegol yn ystyriaeth y Barnwr o fater tebyg. Deuaf i’r casgliad fod 
opsiynau amgen wedi’u hystyried cyn cyhoeddi’r Cynlluniau a 

Gorchmynion, o 2010 ymlaen a’u bod yn cynnwys ystyriaeth drwyadl 

iawn o’r Llwybr Glas cyn i bob un ohonynt gael eu gwrthod fel rhai 
annigonol, sef penderfyniad sy’n gyson â’r dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg 

o’r Ymchwiliad hwn. 
 

8.308 Deuaf i’r  casgliad  hefyd fod yr holl gynlluniau ffyrdd a thrafnidiaeth 
gyhoeddus wedi’u rhaglennu a allai ddylanwadu ar faint y traffig ar 

goridor yr M4 wedi’u cynnwys yn y model traffig yn groes i haeriad 

Cyfeillion y Ddaear. 
 

8.309 Ni chefnogwyd gydag unrhyw dystiolaeth gredadwy yr haeriadau fod yr 

Adroddiad Datblygu Cynaliadwy a’r Adroddiad Buddion Economaidd ac 
Arfarniadau Economaidd yn anaddas i’r diben a bod asesiadau aer a sŵn 

yn anghywir. Deuaf i’r casgliad fod yr holl adroddiadau ac asesiadau hyn 

yn gwbl addas i’r diben. 
 

8.310 Roeddwn o’r farn fod tystiolaeth Cyfeillion y Ddaear yn ymwneud â 

thraffig ychwanegol a fyddai’n deillio o ddileu’r tollau yn 

anargyhoeddiadol i raddau helaeth, er fy mod yn cytuno gyda nhw y 
gallai dileu’r tollau annog teithiau pellter hwy i ddefnyddio gorsafoedd 

parcio a theithio Sir Fynwy yn hytrach na’r gorsafoedd hynny yng 

Ngorllewin Lloegr sy’n fwy lleol i darddiad teithiau. Fodd bynnag, ni 

feintiolwyd yr effaith gynyddol a ddeuai yn sgil y cynllun ar y cyfryw 
newidiadau, yn hytrach na’r penderfyniad i ddileu’r tollau. Ymddengys i 

mi y byddai’r cyndydd posibl mewn traffig a fyddai’n cael ei greu yn 

anarwyddocaol. Yn fy marn i, mae dileu’r tollau yn amlwg yn cryfhau’r 
achos dros y cynllun, ac rwyf o’r farn fod amharodrwydd Cyfeillion y 

Ddaear i gydnabod hynny yn ddi-sail. 
 

8.311 Er fy mod yn derbyn dadleuon Cyfeillion y Ddaear na ellid ystyried 

gwelliant rhwydwaith y draffordd fel cymhelliad ar gyfer newid moddol i 

drafnidiaeth gyhoeddus, rwyf wedi f’argyhoeddi fod y cynllun, yn lleol, yn 
gydnaws ag ymdrechion i wella trafnidiaeth gyhoeddus leol yng 

Nghasnewydd ac o amgylch Casnewydd. Byddai’n rhyddhau tagfeydd yr 

M4 sy’n cloi symudiadau bysiau lleol ar hyn o bryd. Byddai’r cynllun, wrth 
atal dargyfeiriadau dyddiol i ffwrdd oddi wrth dagfeydd y draffordd i fynd 

ar rwydwaith y brifddinas yn rhyddhau symudiadau bysiau yn fwy fyth yn 

ystod cyfnodau brig pan fo’r gorlif ar ffyrdd y ddinas ar ei fwyaf. Yn ystod 
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y llu o ddigwyddiadau byddai’n osgoi clofeydd traffig, sydd, fel y gwelwyd 

yn ystod cyfnod yr Ymchwiliad, yn drychinebus i gynnal gwasanaethau 

bysiau’r ddinas yn effeithlon a symudiadau trafnidiaeth gyhoeddus pellter 
hir. 

 

8.312 Yn fy marn i, mae hynny’n bwynt grymus o blaid y cynllun a gwella 
trafnidiaeth gyhoeddus. Byddai cysylltiadau at safleoedd parcio a theithio 

yng Nglan Llyn a gorsaf Twnnel Hafren yn gwella trafnidiaeth integredig 

rhwng ffyrdd a rheilffyrdd. Gan ystyried y pwyntiau hyn, ni ellid ystyried 
bod y cynllun yn gwbl wrth-drafnidiaeth gyhoeddus neu’n wrth- 

drafnidiaeth integredig. 
 

8.313 Deuaf i’r casgliad nad oes unrhyw bwyntiau o sylwedd yng 

ngwrthwynebiad Cyfeillion y Ddaear i atal y cynllun rhag mynd yn ei flaen 

[6.362-6.403]. 
 

Cycling UK 
 

8.314 Prif fyrdwn gwrthwynebiad Cycling UK i’r cynllun oedd y byddai ei 

adeiladu yn sterileiddio arian cyhoeddus a allai gael ei ddefnyddio fel arall 

ar gyfer cynlluniau beicio a cherdded. Byddai’r cynllun, roeddent yn 

honni, yn anghyfreithlon am ei fod yn annog defnyddio ceir ar draul 
teithio llesol, a byddai’n groes i Ddeddf Teithio Llesol 2013. Rwyf wedi 

delio â’r mater cyfreithiol hwnnw’n gynharach, ac ni wnaf unrhyw sylw ar 

ddosbarthu cyllid y Llywodraeth, gan ei fod yn fater y tu hwnt i gwmpas 
yr Ymchwiliad. 

 

8.315 Er y pennwyd cwmpas yr Ymchwiliad yn y ddau gyfarfod Cyn-Ymchwiliad 
ac eto yn ystod yr Ymchwiliad, fe wnaeth Cycling UK herio briff yr 

Ymchwiliad. Credent y dylai gael ei ehangu yn fforwm  ymgynghorol 

gyda’r nod posibl o ddatblygu’r achos dros strategaeth drafnidiaeth beicio 
a bysiau gyffredinol ar draws Casnewydd ac o gwmpas Casnewydd. Ni 

chynigiwyd unrhyw fanylion. 
 

8.316 Haerai’r sefydliad y gallai mesurau llai costus ddatrys problem yr M4, ond 
ni nododd unrhyw dystiolaeth gadarn i ddangos sut y gallai mesurau 

teithio llesol wneud hynny heddiw, heb sôn am wneud hynny erbyn y 

flwyddyn ddylunio. Ni chynhaliodd Cycling UK unrhyw ddadansoddiad o’r 
achos traffig dros y cynllun, ac eithrio beirniadaeth gyffredinol y 

dangoswyd ei bod yn ansicr, ac ni chyflwynodd unrhyw dystiolaeth 

gadarn i ddangos bod achos traffig LlC yn anghywir i unrhyw raddfa 
sylweddol. Ar y llaw arall, cyflwynodd LlC ei thystiolaeth traffig ar sail 

gyson a thrwyadl, ac i mi roedd yn dystiolaeth gadarn, a ddangosai y tu 

hwnt i amheuaeth fod ei model traffig wedi cynnwys yr holl gynlluniau yr 

honnai Cycyling UK eu bod wedi’u hepgor, ac na allai’r mân fesurau a 
eiriolwyd gan Cycling UK gael unrhyw effaith wirioneddol ar ddelio â galw 

traffig y draffordd. Fel y dywedwyd yn flaenorol, cafodd yr honiad y gallai 

mesurau teithio llesol law yn llaw â gwelliannau i wasanaethau bysiau a 
mesurau trafnidiaeth gyhoeddus eraill a gynllunnir fodloni problem y 

draffodd ei wneud heb unrhyw gefnogaeth berthnasol, mae’n anghywir a 

gellir ei ddiystyru. 
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8.317 Ni chafodd BCR sylfaenol y cynllun ei herio o ddifrif, er y codwyd 

amheuaeth ynghylch yr achos llai pendant dros fuddion ychwanegol, a 

hefyd y BCR cymharol ar gyfer y cynllun i brosiectau trafnidiaeth eraill. Ar 
y pwynt hwnnw, ymddengys i mi nad yw p’un a yw un cynllun yn dda 

neu’n ddrwg o gymharu â rhai eraill ledled y DU yn fater i ymchwilio’n 

lleol i gynllun penodol, ond yn hytrach yn fater i’w ystyried wrth lunio 
rhaglenni trafnidiaeth Llywodraeth. Mae cynllun yr M4 wedi’i raglennu, ac 

mae’r cyhoeddiad diweddaraf o bolisi’r Llywodraeth yn dweud yn benodol 

y bydd ffordd liniau’r M4 yn cael ei hadeiladu. Yn yr ystyr hwnnw, yn y 
cyfnod hwn o’r gweithdrefnau, nid yw cymharu economeg y cynllun â 

phrosiectau trafnidiaeth amhenodol eraill yn rhywle arall o unrhyw werth 

i asesu buddion y cynllun hwn yn yr Ymchwiliad hwn. Mae’n dilyn mai’r 

cwestiwn hollbwysig yw p’un a fyddai’r cynllun cyhoeddedig yn cynnig 
gwerth da am arian neu beidio. Rwyf yn fodlon y byddai’n gwneud hynny. 

 

8.318 Fodd bynnag, rwyf yn rhannu barn Dr Melia y dylid bod yn ofalus wrth 
honni pa fuddion economaidd ychwanegol a allai gronni, er y gwnaed 

argraff arnaf gan farnau cymuned fusnes a diwydiannol De Cymru sydd 

wedi’i hargyhoeddi y bydd y cynllun yn dod â gwelliant economaidd i’r 

ardal. Deuaf i’r casgliad y gallai buddion economaidd ehangach ddigwydd 
o’r cynllun ddigwydd yn wir, ond mae angen i asesiad gofalus ohonynt 

gael ei gynnal yn y broses benderfynu. 
 

8.319 Ni chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth gadarn unigryw gan Dr Melia mewn 

perthynas â thraffig a grëir, ei haeriad fod twf traffig wedi’i oramcangyfrif 

o bosibl, cynaliadwyedd a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, 

ond tynnodd sylw at yr ofn y gallai traffordd beri i ddatblygiad symud i 
ffwrdd oddi wrth ganolfannau trefol tuag at gyffyrdd y draffordd. Tynnaf 

sylw at hynny, ond os bydd hynny’n digwydd, byddai’r cyfryw gynigion 

dan reolaeth cynllunio lleol. 
 

8.320 Rwyf yn eithaf sicr bod tystiolaeth traffig Cycling UK a oedd wedi dyddio, 

yn anghywir. Methodd â chyfrif am y twf ffeithiol ar yr M4, na thraffyrdd 
eraill yn y DU, ac yn yr Ymchwiliad arweiniodd at y diffyg, sef hyd yn oed 

pe bai tipyn o dwf yn digwydd dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, ni 

fyddai eu cynnig Llwybr Glas amgen yn ymdopi. Mewn modd tebyg, 

datgelwyd bod y beirniadaethau a wnaed gan Cycling UK ynglŷn ag 
effeithiau amgylcheddol y cynllun, gyda’r eithriad amlwg, sef ei effaith 

niweidiol ar Wastadeddau Gwent a’r dirwedd honno, yn anghywir. Byddai 

sŵn ac ansawdd aer cyffredinol yn gwella oherwydd y cynllun. 
 

8.321 Rwyf wedi delio â’r achos dros y Llwybr Glas yn fanwl isod, ond roedd yn 

syndod i mi nad oedd y rheiny a oedd yn cynrychioli Cycling UK yn yr 
Ymchwiliad wedi deall y byddai’r cynnig amgen hwn: 

 

• yn peri dymchwel llwybrau beicio a llwybrau troed a ddefnyddir yn 
aml ar draws ac ar hyd SDR yr A48; 

 

• yn cyflwyno rhwystr hollti ychwanegol sylweddol ar draws y ffordd 

honno a’r A4810 a gwead trefol Casnewydd yn y tymor hir ac yn 
ystod  cyfnod  adeiladu  cynnig  amgen  y  gwrthwynebydd  pe  bai 
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hwnnw’n cael ei fabwysiadu; 
 

• yn hepgor unrhyw gostau neu atebion amlwg i’r diffygion braidd yn 

amlwg hyn, ac 
 

• yn wynebu problem beirianneg amhosibl bron, sef gwahanu 

cerddwyr a cherbydau drwy godi trosffyrdd aml-lefel 6m uwchlaw 
lefel bresennol y ddaear, ac yna adeiladu pontydd beicio/cerdded 

6m arall uwchlaw’r ffyrdd uwch hynny er mwyn cynnal cysylltedd 
defnyddwyr heblaw modurwyr ar draws SDR yr A48 a’r 4810, o 

ystyried anawsterau sylweddol adeiladu tanffordd oherwydd y lefel 
trwythiad uchel ar hyd llawer o’r SDR a’r A4810, a chyfyngiadau’r 

safle. 
 

8.322 Deuaf i’r casgliad na fyddai cynnig amgen y Llwybr Glas, fel yr eiriolwyd 
ac y cyflwynwyd ef o dan ymbarél Cycling UK yn gynaliadwy nac yn 

gydnaws â Deddf Teithio Llesol 2013. Yn hyn o beth, pe bai modd unioni’r 

diffygion drwy addasu dyluniad y cynnig amgen, byddai hyn yn gostus, 
yn aflonyddgar ac yn gwanhau ymhellach yr achos economaidd dros y 

cynnig amgen sydd eisoes yn israddol iawn i’r cynllun cyhoeddedig. Fodd 

bynnag, hyd yn oed pe bai pecyn y Llwybr Glas yn cael ei wella, ni allaf 
weld sut gellid ystyried bod gosod yr effaith rhwystr o’r wibffordd drefol 

aml-lefel ar hyd yr A4810 ac SDR yr A48 yn ffafriol i statws presennol y 

seilwaith cerdded a beicio ar hyd y llwybrau hyn. Mewn gwrthgyferbyniad 

llwyr, byddai’r llwybrau hyn, gyda’u llwybrau beicio a’u llwybrau cerdded 
cysylltiedig a ddefnyddir yn aml, yn cael eu lliniaru’n sylweddol o ran 

traffig gan y cynllun cyhoeddedig, a byddai eu hamgylchedd a’u 

diogelwch yn gwella, yn hytrach na’u llwytho’n niweidiol gyda’r Llwybr 
Glas. O’i roi yn syml, ceir tystiolaeth gadarn i ddangos y byddai’r cynllun 

yn fwy cydnaws â cherdded a beicio na phe bai’r Llwybr Glas yn cael ei 

gynnig fel y mae wedi’i gynllunio ar hyn o bryd. 
 

8.323 Yn gyffredinol, deuaf i’r casgliad bod yr haeriad gan Cycling UK y gallai 

mesurau llai na thraffordd lawn ddatrys problem yr M4 yn gwbl ddi-sail, y 

byddai’r Llwybr Glas yn aneffeithiol o ran lliniaru’r M4, a byddai’n creu 
problem amgylcheddol sylweddol ac yn anghydnaws â beicio a cherdded. 

[6.404-6.466]. 
 

RSPB – yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth Gwarchod Cacwn (BCT)40 (O245, 
O6902) 

 

8.324 Er ei bod yn glir bod y gwrthwynebiad mewn egwyddor yn aros, sylwaf 

fod yr RSPB a BCT wedi parhau i gydweithio hyd at ddiwedd yr 

Ymchwiliad o ran rhoi cyngor ar fesurau lliniaru ar ôl i’r cynllun gael ei 

adeiladu. Rwyf wedi mynd i’r afael â’r pwyntiau ynglŷn â deddfwriaeth 
amgylcheddol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn 

gynharach, er, yn fy marn i, ni ellir cadarnhau eu honiad y dylai 

penderfyniadau  cyhoeddus  ystyried  ysbryd  ehangach  deddfwriaeth. 
 

 

 

40 Rwyf hefyd wedi ystyried gwrthwynebiadau ar sail effaith y rhan hon ar adar. 
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Ymddengys i mi fod rhaid i’r ddeddfwriaeth berthnasol gael ei dehongli a’i 

chymhwyso fel y’i drafftiwyd, ac ni ddylid casglu bod gofynion 

ychwanegol. Rwyf hefyd wedi mynd i’r afael â’r effaith ar ecosystemau 
Gwastadeddau Gwent, risgiau llygredd, hollti tir a darnio yn gynharach ac 

nid oes angen i mi eu hailadrodd yma. 
 

8.325 Rwyf yn fodlon fod y Datganiad Amgylcheddol yn ymdrin â’r effeithiau 

niweidiol ar gacwn, colli cynefin a chysylltedd, a bod LlC wedi ystyried 
cynigion lliniaru cacwn drafft BCT, ac wedi ymrwymo i ddatblygu hyn yn 

gynllun lliniaru a gwarchod llawn. Byddai hyn yn cynnwys darparu 

gweirgloddiau blodeuog a phlannu ardaloedd lliniaru, gwaith monitro ac 

arolygu, bob un ohonynt yn cydnabod y Gardwenynen Feinlais fel 
nodwedd gymhwyso’r SoDdGAau. Mae cysylltedd yn llai pwysig, gan y 

byddai’r prif gynefinoedd yn gorwedd i’r de yn bennaf o’r coridor 

arfaethedig ac ni fyddent yn cael eu gwahanu, tra bod tir y SoDdGA 
gogleddol eisoes wedi’i ddatblygu i raddau helaeth neu wedi’i gynnig fel 

tir lliniaru SoDdGA. Ni fyddai’r draffordd yn rhwystr na ellir ei oresgyn 

gan y byddai cyfleoedd i wenyn hedfan drosodd, gan gynnwys rhywfaint 
o amrywiant genetig felly, ond byddai elfen o berygl yn codi yn sgil 

gwrthdaro â cherbydau. 
 

8.326 Rwyf yn fodlon fod yr arolygon bridio a gaeafu adar wedi’u cynnal yn unol 

â chyngor gan Cyfoeth Naturiol Cymru, ac rwyf o’r farn fod y deunydd 

arolwg yr adroddwyd amdano yn y SIAA, y Datganiad Amgylcheddol a’i 
atodiadau yn ddigon i hysbysu Gweinidogion yn ddigonol. Nodaf o’r SIAA 

ac ID 251 na ragwelir unrhyw effeithiau niweidiol ar safleoedd 

Ewropeaidd. Mae’n dilyn na fyddai unrhyw effeithiau sylweddol ar adar yn 
crynhoi sy’n ffurfio nodwedd gymhwyso AGA, ACA a safle Ramsar Aber 

Afon Hafren. 
 

8.327 Nodaf fod y Cynllun Gwarchod a Lliniaru Adar, a gynhyrchwyd ar y cyd 
gan RSPB a LlC, yn amlinellu cynigion lliniaru cynhwysfawr ar gyfer y prif 
rywogaethau. Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwrthwynebu a 

byddai’r Cynllun yn cael ei ddiweddaru cyn adeiladu23. Tynnaf sylw 
arbennig at yr angen i sicrhau bod y cynllun hwn yn cael ei weithredu’n 
llawn fel y cymeradwywyd. 

 

8.328 Mae gwaith agos RSPB gydag ymgynghorwyr LlC wedi arwain at gynigion 
ar gyfer safleoedd amgen i’r Crychydd nythu a thwrio am fwyd. Mae hyn 

wedi arwain at safle nythu amgen wedi’i leoli gerllaw’r un presennol yn 

cael ei gynnwys yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol yn dilyn cytundeb gyda 
pherchennog y tir, Tata Steel. Byddai hyn yn ychwanegu 33 ha arall o dir 

lliniaru, gan wella’r ardaloedd lliniaru sylweddol sydd eisoes i’w cael yn 

nodedig felly ar draws y Gwastadeddau, ac rwyf yn cymeradwyo’r 

ymdrechion hyn a allai fod o fudd uniongyrchol i rywogaethau eraill 
hefyd, fel cacwn a telor Cetti. Fodd bynnag, rwyf yn cydnabod ymhellach 

y codwyd rhai pryderon ynglŷn ag agosrwydd at y draffordd arfaethedig, 

a bod LlC o ganlyniad i hynny wedi gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru 
a’r RSPB i nodi safle posibl arall ar dir sy’n berchen i Cyfoeth Naturiol 

Cymru yng Ngwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd, fel safle wrth gefn pe 

bai’r safle amgen yn cael ei wrthod gan yr adar. 
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8.329 Yn yr holl amgylchiadau hyn, deuaf i’r casgliad fod LlC wedi gwneud 

defnyddio pob ymdrech resymol i liniaru’r effaith ar y Crychydd, fod 

Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon â’r pecyn lliniaru ac mai dyma y mae’r 
RSPB wedi gofyn amdano’n gyson. Yn y cyd-destun hwn, rwyf yn fodlon 

fod LlC wedi delio â’r honiadau a wnaed gan Mr Hepworth, sef y byddai 

caniatáu i’r cynllun fwrw ymlaen yn torri cytuniadau rhyngwladol ar adar 
dŵr mudol, yn ID245, a thynnaf sylw at hynny. Yn gyffredinol, deuaf i’r 

casgliad fod ymateb cymesur wedi’i wneud a fyddai’n diogelu lles adar ac, 

ymddengys i mi, ni fyddai’n torri unrhyw gytuniad a nodwyd. Deuaf i’r 
casgliad yr aethpwyd i’r afael â’r pryderon ynglŷn ag adar a chacwn i’r 

graddau ymarferol posibl. 
 

8.330 Fel mater cysylltiedig, mae’n amlwg bod y cynllun yn achos arbennig o 

ddarpariaeth seilwaith sy’n hanfodol bwysig yn genedlaethol ac ni fyddai 
ei gymeradwyo yn gosod cynsail ar gyfer cymeradwyo datblygiad arall ar 

Wastadeddau Gwent. Nodwyd tystiolaeth fod effeithiau cronnus fferm 

solar a gynigiwyd yn ddiweddar wedi’u hystyried, a bod gwybodaeth 
berthnasol wedi’i rhannu gyda’r ecolegwyr at y diben hwnnw [6.901- 

939]. 
 

Cymdeithas Adaregol Gwent (O297) 
 

8.331 Rwyf yn gwrthod honiad y Gymdeithas y byddai effaith sylweddol ar 

warchodfa natur Cors Magwyr. Mae’n amlwg mai dim ond cyfran fach o 

dir a gafaelwyd yn ddiweddar a fyddai’n cael ei gymryd ar gyfer y 

cynllun, ac na fyddai hynny’n cael unrhyw effaith ganlyniadol ar yr ardal 
sy’n weddill. Ni fyddai’r cynllun yn effeithio ar warchodfeydd RSPB ac 

ymdriniwyd ag unrhyw darfu ar adar yn y Datganiad Amgylcheddol a 

chynigion lliniaru a wnaed i fynd i’r afael â cholli cynefin. Rwyf yn fodlon 
fod y cynigion draenio wedi’u dylunio i osgoi llygredd yn y ffosydd draenio 

a’r ffosydd. Rwyf wedi delio â’r materion cyfreithiol yn gynharach. 
 

8.332 Byddai’r effaith bosibl ar wylanod yn sgil adleoli gwaith yn Nociau 
Casnewydd yn destun asesiad pellach fel rhan o’r broses gydsynio honno 

a amlinellais yn gynharach. Nodaf fod Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon y 

gellir mynd i’r afael â’r cyfryw faterion nes ymlaen, ond bod tystiolaeth 
bresennol yr Ymchwiliad yn cadarnhau na fyddai unrhyw effaith ar 

adeiladau presennol sy’n cael eu defnyddio ar gyfer nythu. Ni ddaeth 

unrhyw wrthdystiolaeth i’r amlwg, ac felly deuaf i’r casgliad ei bod yn 
annhebygol y byddai unrhyw effeithiau niweidiol ar y rhywogaethau 

gwylanod [6.896-6.900]. 
 

Coed Cadw (271) – yr effaith ar Goetir Hynafol 
 

8.333 Rwyf yn fodlon fod Datganiad Tir Cyffredin (DTC) (ID 150) rhwng LlC a 

Coed Cadw yn amlinellu’r materion yn gywir mewn perthynas â cholli 

coetir hynafol, ac rwy’n cytuno fod hwn yn gynefin pwysig ac 

anadferadwy. Yn fy marn i, mae’n amlwg y byddai colli unrhyw goetir 
hynafol yn niweidiol, er bod yr 1.1ha yn golled fach. Nodaf na wnaeth 

Cyfoeth Naturiol Cymru wrthwynebu ar y sail hon, ac rwy’n derbyn nad 

yw Polisi Cynllunio Cymru yn pennu embargo llwyr ar unrhyw golled o 
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goetir hynafol. Byddai’r coetir arfaethedig a blannir yn disodli colled 

gyffredinol yr holl goetir (yn hytrach na choetir hynafol) ar gymhareb o 

ryw 2:1 (byddai rhyw 50 ha yn cael ei golli, a byddai rhyw 117 ha yn ei 
le). Ni chlywais unrhyw dystiolaeth gadarn i ddangos y gellid cyfiawnhau 

cymarebau gryn dipyn yn fwy ar gyfer ardal mor fach o goetir hynafol, 

gan ystyried yr angen pendant i gyfiawnhau’r pryniant gorfodol o’r holl 
dir er mwyn hwyluso ardaloedd mwy. Rwyf yn derbyn y gellir trawsleoli 

pridd o’r coetir hynafol, ar yr amod nad yw wedi’i effeithio gan 

rywogaethau goresgynnol. Byddai’r effeithiau anuniongyrchol ar goetir 
hynafol sy’n weddill yn gyfyngedig iawn o ran graddfa. Rwyf o’r farn fod 

LlC wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i golli’r ardal gymharol fach hon o goetir 

hynafol yn ei hasesiad o’r cynllun [6.650-6.656]. 
 

Cyngor  Ymgyrch  Diogelu  Cymru  Wledig  (YDCW)  (144), ynghyd â’r 
Ymgyrch yn erbyn Traffordd y Gwastadeddau (Mr Hepworth) (6929) 

 

8.334 Rwyf wedi mynd i’r afael â’r mwyafrif o bryderon YDCW a’r Ymgyrch yn 

erbyn Traffordd y Gwastadeddau o dan Tirwedd ac Ecoleg, ac Egwyddor y 

cynllun mewn rhannau cynharach o’r Casgliadau hyn, a’r mater a godwyd 

yn hwyr iawn yn yr Ymchwiliad gan YDCW ynglŷn â thorri cytuniadau 

rhyngwladol o bosibl ar adar yn gaeafu a nodir uchod, ond gwnaed nifer o 
bwyntiau eraill yn hwyr yn yr Ymchwiliad. O’r rhain, mae fy marn fel a 

ganlyn: 
 

• byddai rhai effeithiau sŵn ar Wastadeddau Gwent, fel yr adroddir 

yn gywir yn nhystiolaeth LlC 
 

• mae llwybr dewisedig y cynllun, sydd, yn gyffredinol, gerllaw 

datblygiad trefol neu ddiwydiannol presennol a ffyrdd gweithredol, 
yn golygu na fyddai effeithiau ar lonyddwch y Gwastadeddau yn 

ddifrifol yn y lleoliad hwnnw 
 

• ni wnaeth yr effeithiau niweidiol ar y dirwedd o ddiddordeb 

hanesyddol godi unrhyw ddadl rhwng y partïon yn yr Ymchwiliad 
 

• byddai’r ymrwymiad amgylcheddol yn pennu oriau gweithio yn 
cael ei chytuno gyda’r awdurdod lleol ac mae’n ffordd foddhaol ac 

arferol ymlaen, a nodaf y fantais o gael swyddog cyswllt y 
cyhoedd a gyflogir ar sail amser llawn ac sydd ar gael i ateb 

unrhyw ymholiadau gan y cyhoedd 
 

• mae cyflwyno gwaith diogelwch ychwanegol yn y Dociau yn 

angenrheidiol ac wedi’i beiriannu’n briodol i ddiogelu’r draphont 
 

• mae’r model traffig, rhagfynegiadau traffig a chostau gwaith yn 

gysylltiedig â’r dociau yn berffaith gadarn i gyd, ac mae haeriadau 

i’r gwrthwyneb ymysg grŵp o wrthwynebwyr yn gwbl ddi-sail. 
Rwyf yn fodlon na fyddai’r orsaf parcio a theithio arfaethedig i’r 

gorllewin o barc Llaneirwg yn gwneud unrhyw wahaniaeth o bwys 

i’r rhagfynegiadau traffig, nac yn gwanhau’r achos dros y cynllun, 

ac 
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• nid oes angen i gymeradwyaeth i’r cynllun osod cynsail ar gyfer 

cymeradwyaethau pellach i waith datblygu i’r gogledd o linell y 

ffordd, gan y byddai hwnnw’n fater i’r Awdurdod Cynllunio cyfrifol. 
Ni ddaeth unrhyw dystiolaeth gadarn ymlaen i’m hargyhoeddi fel 
arall [6.585-6.614]. 

 

Mr P J Cromwell (99) 
 

8.335 Nodaf gefnogaeth Mr Cromwell i adeiladu cynllun traffordd yn gynnar a’i 

gefnogaeth i Opsiwn Amgen 3, y Llwybr Gwyrdd. Pe bai’r cynllun 

cyhoeddedig yn mynd rhagddo, rwyf yn derbyn fod y tir sydd wedi’i 
gynnwys yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol ger Rogiet yn angenrheidiol ar 

gyfer y gwaith atal llifogydd hanfodol, er mwyn diogelu’r gymuned, a 

chreu priffyrdd er budd y cyhoedd. Mae’r canlyniadau ar gyfer y B4245 

yn gymhleth, ac er ei bod yn rhesymegol i ddisgwyl buddion yn sgil 
lleihau llifoedd rhwng Magwyr a dwyrain Cil-y-coed, byddai pwysau 

ychwanegol yn cael ei deimlo trwy Rogiet ei hun, er y byddai capasiti’r 

ffordd yn ddigonol i ymdopi â’r pwysau hwn. Yn hynny o beth yn lleol, 
deuaf i’r casgliad y byddai’r cynllun yn cyflawni cydbwysedd bras rhwng 

mantais ac effeithiau niweidiol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol. Nodaf 

ymhellach fod Cyngor Sir Fynwy yn ymwybodol o, ac yn ymgynghori ar, 

fodd o wella mynediad i orsaf Twnnel Hafren, mater a fyddai, yn gywir, 
yn un i’r awdurdod priffyrdd lleol ddelio ag ef. Ni fyddai unrhyw sylw 

pellach yn briodol ar y mater hwnnw, ac eithrio y byddai mynediad gwell 

yn gwbl gydnaws â’r cynllun. Deuaf i’r casgliad fod effeithiau’r cynllun ar 
ardal Rogiet yn dderbyniol, ni fyddai unrhyw ganlyniadau difrifol yn codi, 

a byddai rhai buddion yn deillio ohono [6.487-6.493]. 
 

 M r Alan W ilk ins o’r L ight Rail Transit Association (69 01)  
 

8.336 Nid yw dosbarthiad cyllid y Llywodraeth yn fater i’r Ymchwiliad. Byddai 

cynlluniau trafnidiaeth y Gymdeithas yn annigonol i fynd i’r afael yn 
briodol â phroblem bresennol tagfeydd ar y draffordd heddiw heb sôn am 

yn y dyfodol, gan fod twf traffig ac effaith dileu’r tollau yn gwaethygu 

sefyllfa sydd eisoes yn un ddifrifol iawn. 
 

8.337 Nid yw’r cynnig i ddarparu ar gyfer cerbydau di-fodur ochr yn ochr â’r 

draffordd arfaethedig ar draws traphont Afon Wysg wedi’i gefnogi gan 

unrhyw dystiolaeth ar gyfer angen neu fanteision mesur o’r fath. Byddai’r 
gost ychwanegol sy’n gysylltiedig â lledu’r strwythur i wneud lle ar gyfer 

darpariaeth o’r fath yn sylweddol. Ymhellach, o ystyried bod cyfleuster 

dwyrain-gorllewin eisoes yn bodoli ar draws Afon Wysg (ochr yn ochr ag 
SDR yr A48) a’r bygythiadau posibl i ddiogelwch yn deillio o ganiatáu 

cerddwyr ochr yn ochr â’r draffordd ac uwchlaw’r dociau, deuaf i’r casliad 

na ddylai’r gyfryw ddarpariaeth gael ei gwneud, ac nad oes angen ei 
gwneud er budd y cyhoedd yn ehangach. Rwyf yn fodlon ymhellach na 

fyddai trefn arfaethedig y cynllun yn effeithio’n niweidiol ar y potensial yn 

y dyfodol ar gyfer gorsaf reilffordd i’r dwyrain o Landyfenni, ac felly nid 

oes angen unrhyw argymhelliad ar y pwynt hwnnw. Rwyf yn fodlon 
hefyd, fel mater cyffredinol, yr aethpwyd i’r afael â’r holl faterion llygredd 

yn ddigonol yn nyluniad y cynllun. [6.494-6.502]. 
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Mr Pickup 77) 
 

8.338 Cododd Mr Pickup, sy’n arbenigwr ar ddraeniad, fater pwysig iawn y mae 

llawer yn dibynnu arno o ran derbynioldeb y cynllun, ac fe wnaeth profi ei 

dystiolaeth gyfoethogi’r ddealltwriaeth o’r mater hollbwysig hwn o b’un a 

yw dyluniad y draeniad yn ddigon cadarn i ddiogelu’r cynefin gwerthfawr 
yn rhwydwaith ffosydd draenio a ffosydd Gwastadeddau Gwent. 

 

8.339 Yn berthnasol, mae’n amlwg fod dyluniad y system ddraenio diogelu wedi 
bod yn eithriadol o ofalus wrth fabwysiadu set o fesurau diogelu aml- 

haen fel sy’n gweddu i’r angen i hidlo a dal dŵr ffo o’r briffordd. Rwyf 

wedi nodi’n arbennig ei ddefnydd o systemau hydroleg wedi’u profi a’r 

trafodaethau manwl sydd wedi dilyn rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a LlC, 
yn bennaf ar sail profiad Asiantaeth yr Amgylchedd, ac y byddai’r system 

yn cael ei monitro’n ofalus am byth. Rwyf yn fodlon, adeg stormydd, na 

fyddai gorlenwi’r system yn beryglus oherwydd y gwanediadau eithafol a 
fyddai’n dilyn yn ystod cyfnodau o’r fath. Rwyf yn fodlon â honiad LlC y 

byddai’r system yn darparu cyfarpar draenio a hidlo sy’n rhagori ar bob 

cyfarpar arall a ddefnyddiwyd o’r blaen ar y rhwydwaith ffyrdd 
cenedlaethol. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn y dyluniad 

draenio. 
 

8.340 Deuaf i’r casgliad fod y dyluniad draenio yn addas i’r diben difrifol o 

warchod Gwastadeddau Gwent ac yn wir gwella rhai gollyngiadau sydd 

heb eu gwanhau ar hyn o bryd o’r draffordd bresennol. Fodd bynnag, 
mae’n hanfodol fod rhaid i effeithlonrwydd y system gael ei wirio’n 

barhaus gan Cyfoeth Naturiol Cymru, a’i fod wedi’i ariannu’n briodol i 

gyflawni’r cyfryw ddyletswyddau. Tynnaf sylw at hynny. Mae risgiau 
ynghlwm wrth unrhyw system ddraenio, ond rwyf yn fodlon, er bod rhai 

risgiau yn sicr, bod y rhain wedi cael eu hystyried yn drwyadl. Yn fy marn 

i, mae’r system ddraenio arfaethedig yn briodol yn yr amgylchedd mwyaf 

sensitif a dylid ei hymgorffori yn y cynllun gyda’r gofal pennaf wrth 
adeiladu, y mae llawer yn dibynnu arno hefyd. Tynnaf sylw pellach at y 

gofyniad proffesiynol hwnnw [6.503-6.515]. 
 

Ms Jane Blank gyda Mr Jeremy Randles (6910) 
 

8.341 Rwyf yn mynd i’r afael â rhinweddau’r Llwybr Glas isod, ac rwyf wedi dod 

i’r casgliad ar y polisïau radical i reoli traffig ar yr M4, pennu tollau yn 

hytrach na’u dileu ac ailddosbarthu’r arian a godir i sectorau gwariant 
cyhoeddus eraill. [6.503-6.515]. 

 

Ms Pippa Bartolotti o Blaid Werdd Cymru (O6027) 
 

8.342 Aethpwyd i’r afael yn rhywle arall â honiadau nad oes angen traffig ar 

gyfer ffordd liniaru a’r ddadl y dylai amodau traffig gael eu gadael i 
ddirywio er mwyn gorfodi pobl i newid i drafnidiaeth gyhoeddus. Mae 

beirniadaethau ynglŷn â chywirdeb y data a gyflwynwyd am 

ddamweiniau, a’r potensial i’r cynllun achosi difrod i borthladd 
Casnewydd, yn cynnwys rhywfaint o rinwedd. Cydnabuwyd hyn gan LlC a 

niwtraleiddiodd y gyfryw feirniadaeth gan ei chynigion diweddar ar gyfer 
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y dociau a chyflwyno data cywir am ddamweiniau. Deuaf i’r casgliad na 

chododd unrhyw bwyntiau perthnasol o dystiolaeth Ms Bartolotti i’m 

darbwyllo na ddylai’r cynllun fynd rhagddo [6.549-6.560]. 
 

Ms Carol Jacob (252) 
 

8.343 Eir i’r afael yn rhywle arall â’r gwrthwynebiadau ar sail dosbarthu cyllid 

cyhoeddus a thraffig. 
 

8.344 Mae’r syniad na fyddai’r cynllun yn cynorthwyo busnesau bach yn mynd 

yn groes i lawer o’r pwyntiau a wnaed gan y rheiny o ddiwydiant a 

masnach, mawr a bach, yn cefnogi’r cynllun. Ni chyflwynwyd fymryn o 

dystiolaeth i gadarnhau haeriad o’r fath. Ymddengys i mi ei bod yn amlwg 
y byddai’r buddion o gael gwared ar dagfeydd ac ansicrwydd o’r M4 yn 

fuddiol yn gyffredinol. 
 

8.345 Rwyf yn anghytuno hefyd â’r awgrym y dylid cadw’r cynllun yn ôl hyd nes 

y bydd y Metro wedi’i adeiladu. Nid yw’r Metro wedi’i raglennu’n fanwl ar 
hyn o bryd, ond dangoswyd ei fod yn ategu’r cynllun ac nid yn cystadlu 

ag ef i unrhyw raddau helaeth. Yn fy marn i, byddai dal yn ôl buddion 

diamheuol y cynllun i bobl Casnewydd a De Cymru heb reswm da yn 

gwneud anghymwynas â phawb. 
 

8.346 Nid yw’r honiad y dylai cymarebau lliniaru disodli coetir ar y cynllun hwn 

gael eu gosod ar 33:1 yn cael ei gefnogi gan unrhyw dystiolaeth 
dechnegol nac ecolegol. Mae’n werth nodi bod Cyfoeth Naturiol Cymru 

wedi derbyn cynigion lliniaru LlC fel ag y maent. Byddai hynny’n cynnwys 

y raddfa sylweddol o blannu coetir newydd. Yn fy marn i, dyna’r trywydd 

cywir i’w ddilyn. 
 

8.347 Deuaf  i’r  casgliad  nad  oes  unrhyw  bwyntiau  perthnasol  yn  codi  o 

dystiolaeth Ms Jacob i atal y cynllun rhag mynd rhagddo [6.544-6.548]. 

Mrs Ann Picton (203) 

8.348 Mewn ymgais i ddiogelu tawelwch a llonyddwch Gwastadeddau Gwent, 

cynigiodd Mrs Picton Gynnig Amgen 25 y deuthum i gasgliad ynglŷn ag ef 

isod. O ran y pryder ynglŷn â’r tir ar draws y Gwastadeddau a fyddai’n 

cael ei golli i’r cynllun, nodaf, o’r 125 ha o dir a fyddai’n cael ei gymryd, 
byddai rhyw 86 ha o hwnnw yn gors bori a fyddai, yn y tymor canolig, yn 

cael ei disodli gan y tir lliniaru arfaethedig, gyda lefel sylweddol  o 

wellhad. Rwyf wedi ystyried hynny a phwyntiau eraill Mrs Picton wrth 
bwyso a mesur y cydbwysedd cyffredinol ar gyfer yr achos dros y cynllun 

[6.687-6.691]. 
 

Mrs Louise Davies (6911) 
 

8.349 Cafodd haeriadau ynglŷn â llifogydd, perygl, halogi ffosydd draenio a’r 

effaith y byddai’r cynllun yn ei chael ar gytrefi bywyd gwyllt eu 

gwrthwynebu’n glir i gyd gan dystiolaeth LlC a’r cyhoeddiad ynglŷn â 

chyllid ar gyfer cynllun atal llifogydd Stephenson Street. Rwyf wedi 
gwneud  sylwadau’n  gynharach  ar  dderbynioldeb  y  system  ddraenio 



Adroddiad: APP/16/516215 

455 

 

 

 
 
 

arfaethedig, a deuaf i’r casgliad nad oes unrhyw bwynt yn codi o 

dystiolaeth Mrs Davies i atal y cynllun rhag mynd yn ei flaen [6.692, 

6.693]. 
 

Ms Ellen Law (308) 
 

8.350 Gwnaf sylwadau ar yr achos ar gyfer y Llwybr Glas isod, ac rwyf wedi 

mynd i’r afael ag ecoleg, cost, llygredd, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol ac opsiynau trafnidiaeth wyrdd mewn man arall. Deuaf i’r 
casgliad na wnaeth unrhyw beth o sylwedd godi o dystiolaeth Ms Law i 

atal y cynllun rhag mynd yn ei flaen [6.694-6.697]. 

 

 
 

Dr Catherine Linstrum (92) 
 

8.351 Tynnodd Dr Linstrum rannau o’i thystiolaeth yn ôl gan addef eu bod 

wedi’u trosglwyddo ar ran unigolyn arall. O hynny a oedd ar ôl, ceisiodd 
Dr Linstrum brofi anghywirdeb ystadegau damweiniau yr arddangosfa 

gyhoeddus, y pennwyd ohonynt, o gymharu â chyfartaleddau 

cenedlaethol, fod rhannau o’r M4 yn uwch, a rhai yn is, safbwynt a 

dderbyniwyd gan LlC yn y pen draw. 
 

8.352 Er bod rhywfaint o ddiddordeb academaidd i’r ddadl honno, y pwynt 
perthnasol yw bod y cynllun, wrth haneru traffig ar yr M4 bresennol sy’n 

is na’r safon, a thynnu traffig i ffwrdd oddi ar ffyrdd llai addas yng 

Nghasnewydd ac mewn mannau eraill, yn sicr o leihau damweiniau a 
digwyddiadau, a byddai’n fuddiol felly yn nhermau llym damweiniau a 

digwyddiadau nas adroddir amdanynt, beth bynnag y mae’r ystadegau 

presennol yn dangos o gymharu â chyfartaleddau cenedlaethol. Rwyf yn 

fodlon y defnyddiwyd ystadegau cywir ar gyfer asesu’r BCR, a bod 
digwyddiadau nas adroddir amdanynt (a hepgorwyd o’r ystadegau a oedd 

yn peri pryder i Dr Linstrum) yn fynych, gan wyrdroi’r gwir sefyllfa felly. 

Deuaf i’r casgliad nad oes unrhyw beth yn nhystiolaeth Dr Linstrum sy’n 
fy narbwyllo na ddylai’r cynllun fynd rhagddo [6.561-6.572]. 

 

Mr Andrew McDermid(1336 ) 
 

8.353 Roedd Mr McDermid yn gwrthwynebu’r cynllun ar sail angen, ei effeithiau 

niweidiol ar Wastadeddau Gwent a charbon. O gael ei groesholi, 
derbyniodd y byddai’r cynllun, yn y tymor hir, yn garbon niwtral tra bod y 

posibilrwydd o gael ceir di-yrrwr ymhell yn y dyfodol, ac ni ddylai 

ddylanwadu ar y penderfyniad p’un ai i fwrw ymlaen â’r cynllun neu 

beidio. Roedd yn parhau’n bryderus ynglŷn â llifogydd ar Wastadeddau 
Gwent ond byddai’r pryder hwnnw’n cael ei negyddu yn sgil cyhoeddi 

darpariaeth gyllideb ar gyfer cynllun atal llifogydd Stephenson Street. 

Nodaf fod cytundeb rhwng LlC a Mr McDermid y byddai Casnewydd yn 
dod yn lle mwy deniadol pe bai’r cynllun yn cael ei adeiladu, y byddai 

effaith niweidiol ar Wastadeddau Gwent ond na allai trafnidiaeth 

gyhoeddus ddatrys y broblem tagfeydd ar yr M4. Ar ôl ystyried yr holl 
bwyntiau a godwyd gan Mr McDermid, ac archwilio’i dystiolaeth, nid wyf 

wedi fy narbwyllo o gwbl fod yr achos ar gyfer bwrw ymlaen â’r cynllun 
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wedi’i leihau [6.573-6.585]. 
 

Mr T N D Anderson o PACE (6905) 
 

8.354 Nid yw dosbarthiad cyllid cyhoeddus ac embargo ar adeiladu prif ffyrdd 

yn faterion i’r Ymchwiliad cyhoeddus lleol hwn. 
 

8.355 Tynnwyd beirniadaethau o ffigurau traffig LlC yn ôl. Ni chyflwynwyd 
unrhyw dystiolaeth gadarn i gefnogi gwrthwynebiadau ar sail llygredd, 

iechyd, cydbwysedd daearyddol buddion neu gynlluniau trafnidiaeth 

gyhoeddus yn y dyfodol neu’r presennol. 
 

8.356 Ni chynigiodd Mr Anderson unrhyw her o ddifrif i farn LlC mai dim ond 

effaith fach y byddai gwelliant sylweddol i drafnidiaeth gyhoeddus neu 

ddull teithio arall di-fodur yn ei chael ar yr achos dros y cynllun. Nodir ei 
bryder ynglŷn â derbynioldeb tarfu ar welededd o bont arfaethedig Pont 

Wysg, ond fe’i diddymwyd gan dystiolaeth rymus Comisiwn Dylunio 

Cymru sydd wedi’i chanmol, barn nad oedd yn ymwybodol ohoni hyd yn 
hyn. 

 

8.357 Rwyf wedi delio â’r achos dros wella twneli presennol Brynglas ar yr M4 

mewn man arall, a byddaf yn ystyried hynny, a phwyntiau eraill Mr 

Anderson, wrth bwyso a mesur y cydbwysedd cyffredinol ar gyfer yr 

achos dros y cynllun [6.658-6.672]. 
 

Gwrthwynebiadau  strategol  yn  gwrthwynebu  egwyddor  y  cynllun  na 
wnaethant ymddangos 

 

 Comis iynydd Cenedla ethau’r Dyfodol (6923 )  
 

8.358 Yn yr Ymchwiliad, roedd gwrthwynebwyr yn dibynnu’n fawr iawn ar y 

ffaith fod y Comisiynydd yn gwrthwynebu’r cynllun, er na wnaeth unrhyw 

un ohonynt ychwanegu unrhyw sylwedd i gadarnhau neu wella ei 

chyflwyniadau. Gadawyd i’r Ymchwiliad felly i ystyried dau safbwynt 
gwrthgyferbyniol, yn ymwneud yn sylfaenol â dehongli, yn gyffredinol ac 

yn fanwl, sut ddylai Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, yn 

gyfreithiol, gael ei chymhwyso i’r cynllun arbennig hwn, gan gynnwys ei 

baratoi. Yn hynny o beth ac am resymau eraill, roedd yn anffodus na 
wnaeth y Comisiynydd fynychu’r Ymchwiliad, na chymryd y cyfle i 

esbonio’u phwyntiau cymhleth a chynnig ei hun i’w chroesholi. Mewn 

cyferbyniad, cafodd tyst LlC ei groesholi ac roedd yn gallu rhoi 
esboniadau trwyadl ar sawl achlysur, gan amlinellu pam yr oedd o’r farn 

fod y Comisiynydd yn anghywir o ran cyfres o bwyntiau, a rhoddodd 

dystiolaeth fanwl a darbwyllol i ddangos bod y cynllun, gan gynnwys ei 
baratoi, yn gwbl gydnaws â’r Ddeddf. 

 

8.359 Cymhlethwyd  y  mater  ymhellach  gan  yr  argraff,  neu’r  ffaith,  fod  y 

Comisiynydd: 
 

• wrth gyflwyno ei datganiad tystiolaeth cyntaf, mae’n ymddangos, 

wedi croesgyfeirio neu ddibynnu ar dystiolaeth (neu gyngor) 
gwrthwynebwyr strategol eraill yr oeddent hwythau, eu hunain, 
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wedi’u croesholi yn ystod yr Ymchwiliad wedyn, ac roedd hynny yn 

bwysig wedi datgelu bod rhywfaint o’u tystiolaeth yn annibynadwy 

(gan hynny’n tanseilio sylwedd rhai o’i phwyntiau cynharach o 
bosibl) 

 

• ar ôl clywed adroddiad llafar gan wrthwynebydd strategol dienw 
mae’n ymddangos, wedi rhoi ail gyflwyniad gerbron, heb fod yr 

Ymchwiliad yn gallu cadarnhau cywirdeb unrhyw ran o’r 

dystiolaeth a roddwyd iddi. Yn hyn o beth, roedd LlC yn gallu 
gwneud pwynt grymus nad oedd unrhyw sicrwydd bod y 

Comisiynydd wedi derbyn, neu wedi deall tystiolaeth benodol 

arbenigwr LlC, neu wedi clywed y croesholi yn uniongyrchol, cyn 

iddi lunio’i hail gyflwyniad, ac 
 

• wedi ymddangos gerbron Pwyllgor y Senedd, yr oedd  y 
recordiadau gair am air o’i thystiolaeth yn dynodi y gallai’r cynllun, 

wedi’r cyfan, fod yn dderbyniol o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Roedd yr ymateb hwnnw i weld yn 

anghyson â’i phrif dystiolaeth ysgrifenedig i’r Ymchwiliad, ond 
mae’n gyson iawn â thystiolaeth LlC a oedd yn gallu dangos y 

byddai’r cynllun o fudd i’r economi a’r amgylchedd, sef pwynt 
ynglŷn â chydbwysedd yr oedd y Comisiynydd yn ceisio’i wneud i’r 

Pwyllgor. 
 

8.360 Gan nad oeddwn yn gallu archwilio’r anghysondeb ymddangosiadol hwn 
oherwydd ei habsenoldeb o, ni allaf wneud fawr fwy nag adrodd am y 

gwrthdaro barn sylweddol ynghylch a fyddai’r cynllun yn gydnaws â 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol neu beidio. Tynnaf sylw at 

baragraffau 6.844 i 6.886 o’r adroddiad hwn fel y ffordd orau o grisialu’r 
gwahaniaethau barn. Rwyf yn fodlon fod gwrthatebion LlC i 

gyflwyniadau’r Comisiynydd, ynghyd â’i dadansoddiad cynhwysfawr o 

ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a sut fyddai’r cynllun yn 
gydnaws â hi, yn cwmpasu pob un o’i phwyntiau perthnasol. Rwyf wedi 

delio â’r agwedd gyfreithiol ar hyn yn fy nghasgliadau cynharach [6.844- 

6.886]. 
 

8.361 Mae tystiolaeth LlC yn dangos y dilynwyd y 5 ffordd o weithio y cyfeirir 

atynt yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gyffredinol wrth 
ddatblygu’r cynllun. Yn benodol, mae’r cynllun wedi ystyried anghenion 

tymor hir y rhanbarth ac yn asesu effeithiau dros gyfnod hir iawn. Mae 

proses asesu WelTAG (sydd bellach wedi’i chadarnhau gan y 
Comisiynydd) yn darparu ar gyfer ystyriaeth integredig o’r holl 

ddatrysiadau amgen (gan gynnwys gwelliannau i drafnidiaeth 

gyhoeddus), integreiddio â defnyddiau tir presennol ac arfaethedig a 
phedair colofn cynaliadwyedd. Datblygwyd y cynllun mewn ffordd 

gydweithredol ac mewn ymgynghoriad ag ystod eang o sectorau. 

Edrychodd y broses ar achosion y problemau ar yr M4, ac mae wedi 

ystyried datrysiadau sy’n mynd i’r afael â’r problemau hyn ac yn eu hatal 
rhag digwydd eto yn y dyfodol. Mae’r dystiolaeth yn dangos yn ddigonol y 

bydd y cynllun yn bodloni anghenion y presennol heb beryglu gallu 

cenedlaethau’r  dyfodol  i fodloni’u  hanghenion.  Mae’r  mesurau  lliniaru 
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helaeth a gynigir o bwysigrwydd hanfodol i hyn, ynghyd ag ymrwymiadau 

hirdymor i’w ariannu a’i gynnal a’i gadw. 
 

8.362 Roedd yn parhau’n aneglur p’un a oedd y Comisiynydd yn gwerthfawrogi 
pa mor ddatblygedig yn y broses gynllunio yr oedd y cynllun. Roedd yn 

ymddangos i mi y byddai nifer o’r barnau a fynegwyd wedi bod yn fwy 

priodol i ddatblygiad cynllun yn ei gyfnodau cynharach o lawer yn hytrach 

na chynllun sydd wedi mynd heibio i’r postyn o ran bod penderfyniadau 
hanfodol arno eisoes wedi’u gwneud. I roi hyn yn ei gyd-destun, pe na 

bai’r cynllun wedi wynebu gwrthwynebiadau statudol, ni fyddai gwneud y 

Cynlluniau a’r Gorchmynion wedi mynnu unrhyw Ymchwiliad. Nodaf fod 
LlC yn tynnu sylw at y ffaith nad yw’r Ddeddf yn pennu unrhyw ofyniad 

am i gynllun datblygedig ddychwelyd i’r man cychwyn, ac yn ei barn hi, 

mae’n rhaid i’r gyfraith fod yn bresennol, nid yn ôl-weithredol oni bai yr 
ymdrinnir â hynny’n benodol. Ni chlywais ac ni welais unrhyw dystiolaeth 

i awgrymu y gallai’r Ddeddf fod yn ôl-weithredol, nac i’m hargyhoeddi 

nad yw ei bwriadau wedi’i hanelu at gam cynharach o lawer yn y 

trafodion. I’m meddwl i, nid yw atal yr holl gynlluniau sydd wedi’u paratoi 
yn dda ar ôl i’r Ddeddf ddod i rym a’u dychwelyd i’w man cychwyn 

sefydlu yn ofynnol yn gyfreithiol nac yn ddymunol. 
 

8.363 Mae un pwynt arall y mae angen ei amlygu, gan gofio maint angenrheidiol 

ffordd liniaru i gyflawni polisi’r Llywodraeth o welliant sylweddol i’r M4. 
Hynny yw’r ffaith bod y cyfryw ffordd wedi’i chynnwys yn gadarn, ac 

wedi’i chynnwys o hyd, yng Nghynlluniau Ariannol LlC a’r Rhaglen 

Lywodraethu, sef dogfennau diweddar y mae’n rhaid eu bod wedi ystyried 

Deddf LlCDC 2015 cyn iddynt gael eu llunio. Mae hynny’n arwyddocaol, 
yn fy marn i, a rhaid bod hynny’n awgrymu yr ystyriwyd bod ffordd liniaru 

ar raddfa fawr, a fyddai’n llwyddo i liniaru’r draffordd yn sylweddol, yn 

cydymffurfio â’r Ddeddf. Fel y casglwyd mewn mannau eraill, byddai’r 
unig opsiynau a allai wneud hynny i gyd yn croesi Gwastadeddau Gwent, 

a’r cynllun yw’r gorau o’r opsiynau hynny. Ymddengys i mi fod y ffaith 

hon yn hollol gydnaws â’r pwynt grymus a wnaed gan dystion, sef bod 

rhaid i lwyddiant LlC i fodloni gofynion y Ddeddf gael ei farnu yn ôl ystod 
eang o swyddogaethau, yn hytrach nag yn ôl un prosiect yn unig. 

 

8.364 Roedd y Comisiynydd yn bryderus na ddylai’r cynllun amlwg, drud a 
mawr osod y cynsail anghywir o ran dehongli’r Ddeddf LlCD newydd. 

Fodd bynnag, mae dau bwynt yn deillio o hynny, y mae angen mynd i’r 

afael â nhw: 
 

• yn gyntaf, ni nodwyd unrhyw dystiolaeth i awgrymu y dylid trin 

prosiectau mwy ac amlycach yn wahanol dan y Ddeddf na 
phrosiectau mwy cyffredin, ac 

 

• nid yw’r Ymchwiliad yn fforwm i benderfynu ar gynseiliau 

dehongliad cyfreithiol, ond yn un sy’n ymwneud yn unig ag asesu 
rhinweddau’r cynigion cyhoeddedig o ran y profion a bennir ar ei 

gyfer mewn statud, gan ystyried yr holl dystiolaeth berthnasol a 
gyflwynwyd. 
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8.365 Ar ôl ystyried yr holl dystiolaeth sylweddol ar y pwnc hwn a gyflwynwyd 

i’r Ymchwiliad, rwy’n bendant mai’r unig gasgliad rhesymegol yw y 

byddai’r cynllun yn cydymffurfio â Deddf LlCD 2015 a’r ffyrdd o weithio 
rhagnodedig. Ni chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth gymhellol yn yr 

Ymchwiliad a fyddai’n atal Gweinidogion rhag gwneud y Cynlluniau a’r 

Gorchmynion drafft [6.845-6.885]. 
 

Ms Jenny Rathbone AC a Mr Steve Howell (6906) 
 

8.366 Fel y datganwyd yn flaenorol, nid yw dosraniad cyllid y Llywodraeth yn 

fater ar gyfer unrhyw Ymchwiliad Cyhoeddus. Wrth ystyried gweddill y 
cyflwyniad, rwyf yn gadarn o’r farn na ellid ystyried bod unrhyw un o’r 

syniadau yn ymwneud â thrafnidiaeth amgen a gyflwynwyd gan y ddau 

wrthwynebwr hyn yn llwybr amgen i’r cynllun ffordd dewisol diffiniedig i 

wella’r M4, fel y darperir ar ei gyfer gan Adran 259 Deddf Priffyrdd 1980. 
 

8.367 Fodd bynnag, rwyf wedi ystyried holl bwyntiau’r gwrthwynebwyr unigol o 

feirniadaeth o’r cynllun a’r gwaith o’i baratoi yn fy asesiad o b’un a ddylid 
argymell gwneud y Cynllun a’r Gorchmynion ai peidio. Yn hynny o beth, 

rwy’n fodlon: 
 

• y cynhwyswyd y gwelliannau i gefnffordd yr A465 yn yr asesiad 

traffig ar gyfer y cynllun; 
 

• y byddai’r cynllun, ar waith, yn lleihau carbon ac, yn gyffredinol, 
byddai’n carbon niwtral hyd y gellir rhagweld; 

 

• bod y cyfrifiadau carbon yn ystyried traffig ysgogedig ac, yn fy 
marn i, maent yn geidwadol (o ran buddion y cynllun), oherwydd y 

byddai traffig yn cael ei ddenu oddi wrth lwybrau llai addas 

(bryniog, troellog), y byddai’r amodau gyrru arnynt yn cynhyrchu 
mwy o garbon na thraffordd fodern sy’n gymharol wastad ac yn 

llifo’n gymharol rwydd, ac 
 

• y byddai’r cynllun yn gydnaws â Metro De Cymru a’r prosiectau 
parcio a theithio lleol ar y rheilffyrdd, ac yn ategu atynt. 

 

Roedd yr holl bwyntiau hyn yn amlwg yn achos cyhoeddedig LlC o blaid y 
cynllun, ac rwyf wedi eu hystyried wrth bwyso a mesur p’un a ddylai’r 

cynllun fynd rhagddo ai peidio [6.940-6.947]. 
 

Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) 
 

8.368 Roedd FSB yn cefnogi’r Llwybr Glas oherwydd ei radrwydd cymharol a’r 

potensial honedig i liniaru tagfeydd yn fuan. Mae’r deunydd manwl 

newydd a gyhoeddwyd gan LlC yn dangos fel arall. Ni heriodd y 

Ffederasiwn hynny o gwbl, a datgelodd yr Ymchwiliad yn ddiwrthbrawf 
fod y prif resymau am ei gefnogaeth i’r Llwybr Glas yn anghywir, gan 

brofi y byddai’r Llwybr Glas ddwywaith yn ddrytach nag a honnwyd yn 

gynharach ac na ellid ei gyflawni’n gynt na’r cynllun cyhoeddedig [6.887- 

6.898]. 
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Mr Lawrence Lowe 
 

8.369 Mae Mr Lowe yn cydnabod bod angen gwella’r M4, ond mae’n ffafrio 

cynlluniau amgen 1 a 2 - y Llwybr Glas, yr wyf wedi llunio casgliad arno 

isod. Rwy’n fodlon y cynhaliwyd ymarfer ymgynghori eang ac ni fyddwn 

wedi disgwyl iddo gynnwys yr holl fanylion lluniadol. Mae defnyddio 
Chwarel Ifftwn wedi’i amlinellu’n dda yn nhystiolaeth tystion LlC ar gyfer 

yr Ymchwiliad hwn. 
 

8.370 Rwyf wedi mynd i’r afael â’r rhagamcanion traffig, ecoleg, dosraniad cyllid 

cyhoeddus a Deddf LlCD mewn mannau eraill [6.949-6.961]. 

Mr Tom Chinnick 

8.371 Er fy mod yn cydnabod pryder Mr Chinnick y byddai’r cynllun yn niweidio 

ardaloedd bywyd gwyllt ac ecolegol pwysig, ni allaf gytuno y byddai’r 
cynllun yn wael o ran cynhyrchu allyriadau carbon deuocsid, yn rhwystro 

datblygiad y Metro, sy’n amlwg wedi’i ddylunio i ateb problem wahanol yn 

ymwneud â thrafnidiaeth, ac yn tramgwyddo cynaliadwyedd hirdymor 

mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd. Mae’n ymddangos bod Mr 
Chinnick yn cysylltu adeiladu’r M4 â phroblem fyd-eang o ymfudiad torfol 

o bobl, ond ni chyflwynodd unrhyw dystiolaeth i gefnogi’r syniad hwnnw. 

Yn unol â hynny, nid wyf am wneud unrhyw sylw ar hynny ac rwy’n 
derbyn y farn ehangach na ddylai’r cynllun niweidio’r gwaith o leihau 

allyriadau yng Nghymru, fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf yr Amgylchedd 

(Cymru) 2016 [6.968, 6.969]. 
 

Y Cynghorydd Brian Mills 
 

8.372 Nodaf fod y Cynghorydd Mills o’r farn y gellid mynd i’r afael â 

phroblemau’r M4 trwy fesurau trafnidiaeth werdd, ond ni chyflwynodd 

unrhyw syniadau penodol na dadansoddiad i ddangos sut y gellid gwneud 
hynny. Felly, nid yw’n bosibl dod i unrhyw gasgliad ynghylch honiad 

tebyg. Nodaf hefyd ei fod yn cefnogi’r Llwybr Glas, yr wyf wedi dod i 

gasgliad yn ei gylch isod. Rwy’n fodlon yr aethpwyd i’r afael â chost y 
cynllun yn briodol, a bod hynny wedi cynnwys cynlluniau wrth gefn a 

lwfansau ar gyfer risg. Nodaf fod y Cynghorydd Mills yn  bryderus 

ynghylch Gwastadeddau Gwent, y byddai’r cynllun yn effeithio’n ddifrifol 
arnynt, sef ffactor a ystyriwyd gennyf wrth bwyso a mesur p’un a ddylai’r 

cynllun fynd rhagddo ai peidio [6.965-6.968]. 
 

Casgliadau yn ymwneud â gwrthwynebiadau penodol eraill 
 

Y rhai a oedd yn bresennol yn yr Ymchwiliad 
 

Mr a Mrs Smith a Mr a Mrs Winton 
 

8.373 Mae Windmill Cottages yn agos at ffordd gludo Chwarel Ifftwn ac, yn fy 

marn i, mae’n anghywir i LlC fychanu’r effaith y byddai’r defnydd hirfaith 
o’r ffordd honno yn ei chael ar leoliad tawel. Rwy’n sicr y byddai 

defnyddio’r ffordd gludo, er y gellid ei gyfiawnhau er lles y cyhoedd, yn 

cael  effaith  niweidiol  sylweddol  ar  amgylchedd  Windmill  Cottages 
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oherwydd llwch, aflonyddwch cyffredinol, sŵn  ac  effeithiau  gweledol. 

Dan yr amgylchiadau hyn, dylai LlC gysylltu’n gyson â pherchnogion y tai 

ac ystyried rhyw fath o gysgod ar eu cyfer yn ystod y gwaith cludo. 
 

8.374 Rwyf hefyd yn amheugar ynghylch yr effaith weledol asesedig y byddai’r 

cynllun yn ei chael ar Windmill Cottages ym mlwyddyn 15, ac mae’n well 
gennyf safbwyntiau’r gwrthwynebwyr mewn perthynas â’r pwynt hwnnw. 

Mae’n amlwg nad yw plannu coed ar gyfer cynllun Ail Bont Hafren wedi 

sefydlu’n dda na helpu i leihau effaith niweidiol y cynllun hwnnw ar y 
bythynnod. Nodaf farn a fynegwyd, sef nad oedd tyfu’r coed wedi mynd 

rhagddo yn ôl y disgwyl oherwydd yr isbridd israddol a ddefnyddiwyd ar 

yr arglawdd. O ystyried hynny, rwyf o’r farn y dylid ychwanegu at y 

tirweddu arfaethedig i gysgodi’r bythynnod, trwy ddefnyddio bandiau 
dwfn o uwchbridd a phlanhigion addas sy’n tyfu’n gyflym, er mwyn i’r 

asesiad yn y DA fod yn ddarlun cywir o’r hyn a allai ddilyn. Rwy’n 

argymell y camau hyn a chysylltiad â phreswylwyr y bythynnod ynghylch 
y materion hyn, ac yn gyffredinol yn ystod y cyfnod adeiladu [6.526- 

6.542]. 
 

Dr Diana Callaghan (6919) 
 

8.375 Er ei fod yn amlwg fod y ffordd y tu allan i eiddo Dr Callaghan eisoes yn 

gorlifo, rwy’n bendant na allai’r cynllun waethygu hynny o ystyried bod yr 

holl ddadansoddiadau peirianegol yn awgrymu fel arall. Rwy’n fodlon y 

byddai’r system lagwnau yn gwanhau cyfraddau’r dŵr ffo oddi ar y 
draffordd (sy’n ddiosteg ar hyn o bryd) trwy fynd i’r rhwydwaith cyrs, ac 

felly’n cynnig sicrwydd yn erbyn llifogydd ychwanegol. Deuaf i’r casgliad 

na fyddai’r cynllun yn gwaethygu llifogydd ger cartref Dr Callaghan, a 
byddai iddo fanteision ymylol o ran rheoleiddio’r cyfraddau dŵr ffo 

presennol oddi ar y briffordd [6.699-6.672]. 
 

Y rhai nad oeddent yn bresennol yn yr Ymchwiliad 
 

Mr John Evans 
 

8.376 Clywais gefnogaeth Mr Evans ar gyfer M4 newydd, ond nodaf hefyd ei 

newidiadau awgrymedig i’r pen dwyreiniol. Yn fy marn i, mae teilyngdod 

i’r newidiadau hyn o ran darparu cysylltiadau ffordd lleol â Gorsaf 

Cyffordd Twnnel Hafren a lliniaru’r B4245, ond y byddant yn atal 
manteision lleol a fyddai’n deillio o’r cynllun ac yn achosi oedi. Deuaf i’r 

casgliad na ddylid ffafrio awgrymiadau Mr Evans i’r rhai a gynigir gan y 

cynllun [6.9996-6.998]. 
 

Mr Potts-Johnson a Mr Phil James 
 

8.377 Tynnodd LlC sylw at y ffaith yr ystyriwyd cynigion i addasu’r system 

rheoli cyflymder cyfnewidiol presennol, ynghyd â goleuo’r twnnel a 

gwaith lleol cyfyngedig, ond y cawsant eu gwrthod. O’m rhan i, er fy 
mod o’r farn bod yr awgrymiadau o ddiddordeb, nid oes unrhyw 

dystiolaeth i awgrymu y byddant yn mynd yn agos at ddatrys y broblem 

bresennol o dagfeydd a galw ataliedig, nac y byddant yn perfformio yn y 
flwyddyn ddylunio, a deuaf i’r casgliad nad ydynt yn negyddu’r achos ar 
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gyfer y cynllun [6.971-6.980]. 

Mr John Robertson 

8.378 Mae Mr Robertson yn gwrthwynebu’n gryf i adeiladu’r cynllun, ac mae o’r 

farn y byddai’n dinistrio’r SoDdGAau ar Wastadeddau Gwent yn gyfan 

gwbl, ynghyd â chynefin llawer o rywogaethau, gan gynnwys yr aran 
gyffredin. Mae’n ffafrio dargyfeirio arian i wella’r rheilffyrdd a 

chymorthdalu cludo nwyddau ar y rheilffyrdd. Ni ddarparodd unrhyw 

dystiolaeth i ddangos sut y byddai hynny’n mynd i’r afael â’r broblem ar 
yr M4 na pham y mae o’r farn y byddai cymryd 2% o’r SoDdGAau yn eu 

dinistrio, sef honiad poblyddwyr sy’n amlwg yn anghywir. Cytunaf y 

byddai lleoliad nythod presennol garanod cyffredinol yn cael ei aflonyddu, 

ond mae mesurau lliniaru arfaethedig helaeth ar gyfer hynny ac effeithiau 
eraill ar y SoDdGAau.  Ystyriwyd y ffactorau cystadleuol hyn wrth bwyso 

a mesur p’un a ddylai’r cynllun fynd rhagddo ai peidio [6.984-6.986]. 
 

Mrs Ann Kenny 
 

8.379 Deuaf i’r casgliad y byddai’r effaith ar gartref Mrs Kenny, yn enwedig yn 

ystod y cyfnod adeiladu, yn ddifrifol. Nodaf fod LlC wedi cynnig clawdd 

pridd rhwng cartref Mrs Kenny a llinell y ffordd er mwyn lleihau’r effaith 

honno, ac rwy’n canmol hynny. Er mwyn bod yn ddefnyddiol, rhaid i’r 
clawdd hwnnw gael ei sefydlu’n gynnar yn y rhaglen adeiladu a rhaid 

cysylltu’n rheolaidd â Mrs Kenny ynghylch y rhaglennu a gyflawnwyd, er 

mwyn gwneud effaith leol y cynllun yn fwy derbyniol. Cydnabyddaf 
ddifrifoldeb y sefyllfa leol, ond ni allaf weld y dylai hyn atal y cynllun rhag 

mynd rhagddo a gwireddu ei fanteision i’r cyhoedd [6.962-6.964]. 
 

Vivien Mitchell 
 

8.380 Mynegodd y gwrthwynebwr nifer o bryderon ynghylch y cynllun, ond ni 

chyflwynodd unrhyw dystiolaeth berthnasol i ddangos ei annerbynioldeb. 

Rwy’n fodlon bod LlC wedi ateb yr holl bwyntiau o bryder a fynegwyd, ac 

nad oedd unrhyw beth yn deillio o’r gwrthwynebiad hwn a fyddai’n atal y 
cynllun rhag mynd rhagddo, gyda’i holl fanteision i’r cyhoedd. Nodaf y 

feirniadaeth ynghylch y cyfnod ymgynghori byr, ond cadarnhaf fod y 

cyfnodau a ddefnyddiwyd gan LlC yn rhai safonol ac yn unol â rheoliadau 
Ymchwiliadau Priffyrdd.  Rwy’n hollol fodlon na fyddai’r cynlluniau amgen 

a awgrymwyd gan y gwrthwynebwr yn ddigonol i fynd i’r afael â 

phroblem yr M4, ac rwyf wedi gwneud sylwadau manwl ar fanteision 
cymharol y cynllun a’r Llwybr Glas [6.998, 6.989]. 

 

Ms Linda Guppy 
 

8.381 Derbyniaf mai un o ganlyniadau’r cynllun fyddai cynyddu traffig ar rai 

darnau o’r B4245, a’i leihau mewn mannau eraill ar ei hyd. Lle y 
rhagwelir cynnydd mewn traffig, rwy’n fodlon na fyddai’n rhagori ar 

gapasiti’r ffordd. Nodaf fod Ms Guppy wedi cynnig ffordd leol arall i 

leihau’r llifoedd hyn. Rwy’n mynd i’r afael â hynny wrth gasglu ar y 
cynlluniau amgen isod, ond byddai ffordd gyswllt debyg yn fater i’r 

awdurdod lleol ei ystyried, yn hytrach na LlC, fel yr Awdurdod Priffyrdd 
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strategol. 
 

8.382 Rwy’n hollol fodlon y gellir cyfiawnhau cymryd y tir amaethyddol a 
fyddai’n cael ei gaffael gan y CPO ger Llanfihangel Rogiet ac, er y byddai 

effaith weledol niweidiol sylweddol ar breswylwyr lleol yn ystod y cyfnod 

adeiladu, byddai hynny’n lleihau dros amser. Rwyf wedi ystyried yr 
anfantais leol hon yn fy nghasgliadau cyffredinol ar gyfer y cynllun. Rwyf 

hefyd wedi ystyried niwed sŵn i eiddo unigol yn deillio o’r cynllun, er y 

byddai’r cynllun yn lleihau datguddio pobl i sŵn, yn gyffredinol. Rwy’n 
fodlon na fyddai unrhyw broblem sylweddol o ran golau na llygredd yn 

deillio o’r cynllun ger Rogiet [6.990, 6.991]. 
 

Ms Catherine Grady 
 

8.383 Rwy’n fodlon y byddai gosodiad arfaethedig y cyffyrdd ym Magwyr a 

Chas-bach yn effeithlon ac wedi’u harwyddo’n dda. Byddai  hynny, 

ynghyd â phresenoldeb yr M4 bresennol, yn rhoi digon o gyfle i yrwyr 

addasu eu teithiau yn ôl yr angen, gan y byddai llwybr amgen ar gael 
wrth gefn. Rwyf hefyd yn fodlon y byddai’r cynllun yn hwyluso mynediad 

da i Gasnewydd trwy ei gyffyrdd strategol, ac y byddai’r ffordd bresennol 

yn parhau i ddarparu mynediad i ran ogleddol y ddinas. Yn hynny o beth, 

nid wyf yn gallu gweld sut byddai busnesau lleol y ddinas ar eu colled. 
 

8.384 Nodir awgrymiadau Ms Grady i gynyddu capasiti’r twneli ym Mryn-glas, 
ond ni fyddai hyn yn cael gwared ag anfanteision difrifol Cynllun Amgen 

19 ac, yn fy marn i, ni ddylid rhoi unrhyw ystyriaeth bellach i’r amrywiad 

hwn i’r cynllun amgen. Fodd bynnag, rwy’n cytuno’n llwyr â beirniadaeth 
Ms Grady o gynllun amgen arall, sef cau C27, a’r effeithiau amgylcheddol 

difrifol a’r anghyfleustra a ddaw yn sgil yr awgrym hwnnw pe byddai’n 

cael ei roi ar waith. Trof at lygredd sŵn traffig y ffordd. Rwy’n fodlon, 

o’r dystiolaeth a gyflwynwyd, bod y mater hwn wedi’i ddadansoddi’n 
llawn ar hyd y cynllun arfaethedig. Mae’n dilyn nad wyf o’r farn bod 

unrhyw fater sy’n codi yn nhystiolaeth Ms Grady a ddylai atal y cynllun 

rhag mynd rhagddo yn union fel y bwriedir [6.992-6.995]. 
 

Casgliadau ar gyfnodau ymgynghori cynharach y cynllun 
 

8.385 Cyn i mi symud ymlaen i ystyried y cynlluniau amgen, byddaf yn ymdrin 

yma â chyfnodau datblygu ac ymgynghori cynharach y prosiect ffordd 

hwn. 
 

8.386 Mae manylion am y cyfnodau cynharach hyn wedi’u hamlinellu ym 

mharagraffau 4.1-4.16, a gellir gweld o’r rhain bod y paratoadau ar gyfer 

cynllun gwella’r M4 wedi dechrau ym 1989. Mae’n werth sylwi y 
cynhaliwyd 3 ymarfer ymgynghori cyhoeddus ym 1993, 2010 a 2012, a 

chyfrannodd filoedd o ymatebwyr. Mae’n amlwg y cyflwynwyd nifer o 

opsiynau a strategaethau amrywiol a chafwyd sylwadau gan gefnogwyr a 
gwrthwynebwyr, cyn iddynt gael eu hystyried gan LlC a Gweinidogion, a 

wnaeth benderfyniad ar y ffordd strategol ymlaen. Y broses  hir  a 

thrylwyr honno oedd y ffordd briodol i ystyried y dull strategol i ddatrys y 
broblem ganfyddadwy yr oedd ychydig o bobl yn gwadu ei bod yn bodoli. 
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Fodd bynnag, yn yr Ymchwiliad ac wrth ddarllen gwrthwynebiadau 

ysgrifenedig, roedd yn rhyfeddol i mi fod rhai gwrthwynebwyr yn credu 

bod proses yr Ymchwiliad presennol yn fath o ailrediad o’r cyfnodau 
strategol hynny (o ddewis strategaeth ffordd, rheilffordd neu drafnidiaeth 

gyhoeddus gyffredinol arall. 
 

8.387 Cafodd rai trafferth deall y pwynt bod Gweinidogion, ar ôl yr ymarferion 

ymgynghori, eisoes wedi dewis yr opsiwn dewisol, sef traffordd newydd. 
Yn unol â hynny, roeddent wedi cyhoeddi Cynlluniau a Gorchmynion 

drafft penodol a fyddai’n rhoi’r pŵer iddynt symud ymlaen â’r gwaith 

adeiladu, yn unol â’r gyfraith. Yn hytrach nag ymchwilio i strategaeth 

drafnidiaeth anniffiniedig ar gyfer de Cymru, roedd yr Ymchwiliad wedi’i 
gyfyngu i ganolbwyntio ar ymchwiliad annibynnol i’r gwrthwynebiadau 

penodol a amlinellwyd yn erbyn yr achos ar gyfer cynnig ffordd 

cyhoeddedig penodol. Mewn geiriau eraill, roedd yn Ymchwiliad Priffyrdd 
Cyhoeddus a sefydlwyd yn unol â Rheoliadau, Deddf Priffyrdd 1980 a 

Deddf Caffael tir 1981, ac a ganiatawyd i fynd rhagddo yn dilyn her 

gyfreithiol aflwyddiannus Cyfeillion y Ddaear i’r cyfnod cynharach. 
 

8.388 Treuliodd nifer o wrthwynebwyr strategol amser yn yr Ymchwiliad yn 

hyrwyddo atebion i broblem yr M4 nad oeddent yn seiliedig ar y ffyrdd 
ond, ym mhob achos, ni ddangosodd unrhyw un ohonynt unrhyw 

dystiolaeth ystyrlon i lunio barn ddibynadwy ar y paramedrau y mae 

angen eu diffinio er mwyn barnu unrhyw gynllun amgen  rhesymol. 
Tynnaf sylw at hynny a’r diffyg dealltwriaeth o rai o’r prosesau cynharach 

a gwblhawyd yn unol ag arferion priffyrdd sefydledig [6.362, 6.406, 

6.424, 6.450, 6.494, 6.496, 6.657]. 
 

8.389 Wedi sylwi hynny, roedd y cynigion amgen a gesglir isod yn dilyn 

gweithdrefnau Deddf Priffyrdd 1980, ac eithrio hwyrni ychydig ohonynt. 

Rwyf wedi asesu pob un ohonynt fel pe byddant yn cydymffurfio’n llwyr 
ag Adran 258(2) y Ddeddf. 

 

 Casgliada u mewn per thynas â’r 28 C ynn ig Amgen  
 

8.390 Cyn ystyried manylion pob cynnig amgen, cadarnhaf fy mod yn fodlon y 

cyflwynwyd 22 o’r cynigion amgen i’r cynigion drafft cyhoeddedig i greu 

darn newydd o draffordd i’r de o Gasnewydd yn unol â’r amserlen a 

bennir mewn statud, sef gofyniad y pwysleisiais yn y cyfarfodydd cyn yr 

Ymchwiliad. Serch hynny, cyflwynwyd swp bach o gynigion amgen 
newydd i’w hystyried gan yr Ymchwiliad ar ôl y dyddiad penodedig, a thri 

ohonynt ymhell i gyfnod yr Ymchwiliad. Fe’u hystyriwyd hefyd, a 

chyflwynwyd y pwyntiau perthnasol ynghylch pob un ohonynt i’r 
Ymchwiliad mewn modd trefnus. Rwyf hefyd yn fodlon y rhoddwyd cyfle 

i’r cyhoedd yn gyffredinol, neu sefydliadau, gwneud gwrth- 

wrthwynebiadau neu sylwadau ar y cynigion amgen a gyflwynwyd erbyn 
y dyddiad cau statudol, yn rhinwedd cyhoeddiad eang anstatudol LlC o’r 

cynigion amgen hyn. 
 

8.391 Yn yr Ymchwiliad, rhaglennwyd 4 sesiwn bord gron er mwyn galluogi i’r 
pwyntiau perthnasol ar bob un o’r cynigion amgen gael eu trafod yn 
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fanwl. Yn hyn o beth, rwy’n fodlon y bu’n bosibl barnu rhinweddau 

cymharol y cynigion amgen yn llawn a phrofi’r dystiolaeth berthnasol yn 

ddigonol. Mae fy nghasgliadau ar y cynigion unigol fel a ganlyn: 
 

Cynigion Amgen 1 a 2 
 

8.392 Mae Cynnig Amgen 1 yn addasiad o Gynnig Amgen 1 (a adwaenir yn lleol 

fel y Llwybr Glas), a’r amserlenni perthynol ar gyfer eu gweithredu yw’r 

unig beth sy’n gwahaniaethu rhyngddynt. Trwy gyflwyno Cynllun Amgen 
2, roedd y cynigiwr yn rhagweld angen at ddibenion cyllidebol y 

Llywodraeth i ohirio cyfnod adeiladu Cynnig Amgen 1 ond, fel arall, 

byddai’r cynigion hyn yn esblygu i fod yn unfath. Yn fy marn i, gellid eu 

hystyried yn ddigonol gyda’i gilydd yn erbyn rhinweddau perthynol y 
cynllun cyhoeddedig, a gwnaf hynny isod. 

 

8.393 Mae’n amlwg y bu’r Llwybr Glas yn gynnig amgen dadleuol a rhoddwyd 

cyhoeddusrwydd da iddo ers blynyddoedd. Roedd nifer fawr o’r rhai a 

oedd yn gwrthwynebu’r Cynllun a’r Gorchmynion drafft yn cefnogi 
cysyniad cynnig amgen y Llwybr Glas ar sail yr honiadau ar y pryd y 

byddai’n: 
 

• darparu cynnig amgen a fyddai’n osgoi Gwastadeddau Gwent; 
 

• yn sylweddol rhatach; ac 
 

• yn lliniaru’r M4 yn gynharach nag y gallai’r cynllun cyhoeddedig. 
 

8.394 Wrth bwyso a mesur rhinweddau perthynol y cynigion amgen a’r cynllun 

cyhoeddedig, rwy’n ymwybodol, yn yr Ymchwiliad, i’r hyrwyddwr egluro 
ei fwriad i beidio â cheisio dyblygu manteision y cynllun ar lwybr 

gwahanol i’r llwybr cyhoeddedig. Yn hytrach, roedd o blaid hyrwyddo’r 

hyn yr oedd yn honni y byddai’r safon is ddigonol i liniaru’r pwysau tymor 
byr, hyd nes i system drafnidiaeth gyhoeddus tymor hwy ac anniffiniedig 

gael ei hadeiladu ar draws y rhan hon o dde Cymru yn y blynyddoedd 

sydd i ddod. Er y gellid deall y cysyniad, ni achubodd ar y cyfle i 
ddiffinio’r cyfryw gynllun trafnidiaeth gyhoeddus, heblaw honni bod 

cynlluniau tebyg yn gweithredu mewn mannau eraill yn Ewrop, ac ni 

chyflwynodd unrhyw dystiolaeth o’i heffeithiolrwydd bosibl o ran tynnu 

traffig oddi ar yr M4, na’i chostau. 
 

8.395 O ran LlC, fe ddadansoddodd yr effaith y byddai system drafnidiaeth 
gyhoeddus yn ei chael ar leihau llifoedd traffig ar yr M4 ac, yn fy marn i, 

dangosodd yn rhesymol na fyddai cynllun tebyg yn lliniaru traffig i raddau 

helaeth. Gwnaed honiadau mewn tystiolaeth ysgrifenedig ac yn yr 
Ymchwiliad, ond ni chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth gymhellol ac ystyrlon 

i’r gwrthwyneb gan unrhyw un. Deuaf i’r casgliad, hyd yn oed pe byddai 

rhywun yn rhagdybio bod cynllun trafnidiaeth gyhoeddus yn gweithredu 

heddiw, byddai angen i’r M4 gael ei lliniaru gan ffordd newydd o hyd. 
 

8.396 O ran yr achos ar gyfer Cynigion Amgen 1 a 2 yn ymwneud â’r ffordd, 

honnodd eu hyrwyddwr, mewn ymddangosiad deuddydd yn yr 
Ymchwiliad: 
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• nad oedd unrhyw broblem yn ymwneud â thagfeydd ar yr M4 y tu 
allan i’r oriau brig, a bod y broblem honno tua’r gorllewin yn unig; 

 

• roedd o’r farn na fyddai problemau’n codi hyd y gellir rhagweld; ac 
 

• roedd yn honni y byddai ei gynigion amgen yn sylweddol rhatach 
na’r cynllun. 

 

8.397 O bwys, fe addefodd wrth gael ei holi: 
 

• ei fod wedi seilio ei gynigion amgen cyfyngedig yn union ar y cred 

bod twf traffig cenedlaethol wedi lleihau ledled y wlad ac ar yr M4 
yng Nghasnewydd; 

 

• nid oedd  wedi astudio’r cyfrifiadau traffig a oedd yn profi twf 

parhaus ar y draffordd er 2013 pan grybwyllodd ei achos o blaid y 
Llwybr Glas nac wedi darllen tystiolaeth LlC yn dangos twf 

parhaus; ac 
 

• ei fod yn derbyn y byddai’r cyfrifiadau traffig ar sail system 
electronig MIDAS yn fanwl gywir. 

 

8.398 Rwy’n hollol fodlon bod tystiolaeth brofedig yr Ymchwiliad yn dangos: 
 

• y bu’r twf traffig blynyddol ar yr M4 (Casnewydd) yn barhaus yn 
ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf a’i fod wedi mynd y tu 

hwnt i’r twf cenedlaethol ar y traffyrdd, sydd hefyd wedi tyfu, yn 

groes i’r gred a fynegwyd bod twf ar y traffyrdd wedi lleihau; 
 

• bod lledaeniad dangosadwy yn ystod “oriau brig” neu ddyddiau brig 
(cyfyngu capasiti) yn nhwneli Bryn-glas, oherwydd bod y galw i 

draffig deithio drwy’r twneli yn cael ei rwystro gan y capasiti y 
gallant ei gynnig; 

 

• bod gyrwyr sy’n cael eu rhwystro gan oedi ar eu llinell ddymunol 
ar hyd yr M4 yn chwilio am ffyrdd eraill llai addas drwy 

Gasnewydd a mannau eraill (mewn geiriau eraill, mae’r galw 
naturiol i ddefnyddio’r M4 trwy’r twneli yn fwy na’r traffig sy’n eu 

defnyddio mewn gwirionedd); a 
 

• bod cyflymder traffig ar yr M4 i’r gogledd o Gasnewydd yn aml 
islaw 50 mya yn ystod y dydd, a bod athroniaeth hyrwyddedig 

“ceir brig”, y seiliwyd achos y Llwybr Glas arni, yn anghywir yn y 
bôn. Ni ellir ei phrofi ar yr M4 na thraffyrdd rhyngdrefol eraill yn y 

DU. 
 

8.399 Ar ôl ystyried y pwyntiau hyn, mae’n dilyn bod mwy o draffig y draffordd 

ar y rhwydwaith nag y tybiwyd wrth hyrwyddo’r Llwybr Glas ac a 

ddefnyddiwyd i gyfiawnhau sail dyluniad capasiti cyfyngedig y cynigion 
amgen. Yn fy marn i, mae hwn yn bwynt hollbwysig oherwydd bod rhaid i 

unrhyw ffordd liniaru traffordd allu darparu’r rhyddhad hwnnw rhag 

tagfeydd, a rhaid profi ei bod yn gynaliadwy.  Derbyniodd yr hyrwyddwr y 
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pwynt hwn wrth gael ei holi, pan addefodd i bob diben: 
 

• nad oedd yn herio dadansoddiad traffig LlC na chyfrifiadau traffig 
gwirioneddol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, a 

 

• phe byddai traffig yn parhau i dyfu ar gyfradd isel iawn yn y dyfodol, 

byddai ei gynnig amgen yn cyrraedd ei gapasiti cyn y flwyddyn 
ddylunio ac y byddai’n anghynaliadwy. 

 

8.400 O’r cyfoeth o dystiolaeth a gyflwynwyd yn yr achos hwn a goddefiadau 

hyrwyddwr Cynigion Amgen 1 a 2, deuaf i’r casgliad y byddant: 
 

• yn annigonol; 
 

• yn methu’n hanfodol i liniaru’r draffordd bresennol yn ôl yr angen; 
 

• yn anghynaliadwy; 
 

• yn creu problemau o ran rhwystrau gweledol, sŵn a llygredd aer yn 

ardaloedd trefol Casnewydd; ac 
 

• yn parhau llosgi carbon a llygredd aer lleol y gellid eu hosgoi yn y 
tymor hir 

 

8.401 Byddai cael gwared â’r tollau ar Bontydd Hafren yn gwneud yr achos o 

blaid y cynnig amgen a’i gapasiti tymor hir annigonol yn wannach o 
gymharu â’r cynllun cyhoeddedig. Ar ôl llunio’r barnau hyn ynghylch 

capasiti’r cynigion amgen i gludo traffig, roedd hefyd yn amlwg, pe 

byddai’r cylchfannau presennol ar SDR yr A48 a’r A4810 yn cael eu disodli 

gan drosffyrdd, fel y cynigir yng Nghynigion Amgen 1 a 2, mae’n anochel y 
byddai’r gwelliannau hynny yn denu mwy o draffig lleol i goridorau’r ffyrdd 

hynny. Ni heriwyd barn honno LlC yn yr Ymchwiliad. Mae’n dilyn, pe 

byddai’r cynnig/cynigion amgen yn cael ei/eu (h)adeiladu, byddant, trwy 
ddenu traffig trefol lleol, yn amharu ar gerbydau’n teithio ar hyd y SDR, ac 

felly’n rhwystro ei swyddogaeth bresennol, sef gwasanaethu fel ffordd 

ddosbarthu hanfodol yn yr ardaloedd diwydiannol, masnachol a phreswyl 
yn ne Casnewydd. Yn fy marn i, mae’r anfantais ddifrifol honno, ynddi ei 

hun, yn ddigon i bwyso’n drwm yn erbyn y cynigion amgen. 
 

8.402 Cyn ac yn ystod yr Ymchwiliad, honnwyd y byddai’r Llwybr Glas, yr 

amcangyfrifwyd y byddai’n costio £350m, yn sylweddol rhatach na’r 

cynllun. Cyflwynodd LlC dystiolaeth gymhellol i ddangos anawsterau 
adeiladu cynllun trefol tebyg ar hyd coridor ffordd brysur. Nid oedd 

unrhyw ddadl i’r gwrthwyneb. Felly, deuaf i’r casgliad y byddai ffigur o 

ryw £838 miliwn yn ôl prisiau 2015, fel y cyflwynwyd gan LlC, yn lled 
gywir. 

 

8.403 O ganlyniad, rwy’n fodlon y byddai’r cynnig amgen, yn ôl pob tebyg, yn 

arwain at BCR negyddol neu isel iawn, gan dybio twf traffig canolig. Mae’n 
arwyddocaol nad oes unrhyw anfanteision economaidd wedi’u cynnwys yng 

nghyfrifiadau’r BCR i adlewyrchu’r amhariad traffig anochel a difrifol a 

fyddai’n digwydd wrth adeiladu’r cynnig amgen hwn, sy’n drefol yn bennaf. 
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Yn fy marn i, byddai hyn yn digwydd dros gyfnod maith ac yn lleihau 

gwerth y cynnig/cynigion amgen. Yn yr achos hwnnw, deuaf i’r casgliad 

na allai’r cynnig amgen gynrychioli gwerth da am arian i’r trethdalwr. 
 

8.404 Rwy’n fodlon â dadansoddiad LlC y byddai’r cynigion amgen yn sicr o 

gynyddu sŵn traffig a sŵn adeiladu mewn tua 3,600 eiddo yn ne 
Casnewydd ac yn arwain at lygredd aer niweidiol oherwydd eu hagosrwydd 

at ardaloedd preswyl. Yn fy marn i, byddai agosrwydd arfaethedig y 

trosffyrdd angenrheidiol ar gyffyrdd presennol at eiddo preswyl, y mae rhai 
ohonynt wedi’u cynllunio, rhai ohonynt yn rhai newydd a rhai ohonynt yn 

hirsefydledig, mor fygythiol fel y byddant yn codi amheuaeth sylweddol y 

gellid argymell cymeradwyo’r cynnig amgen erioed mewn archwiliad 

cyhoeddus sylweddol ohono. Deuaf i’r casgliad y byddai’r niwed 
amgylcheddol i bobl a fyddai’n deillio o’r cynnig/cynigion amgen yn 

sylweddol ac, yn ôl pob tebyg, i’r graddau y gallai ei gymeradwyo fod yn 

annerbyniol yn weinyddol. Byddai’r cynigion amgen yn bygwth ardal 
ailddatblygu fawr yng Nglan Llyn sy’n rhan o’r cynlluniau strategol ar gyfer 

datblygu Casnewydd yn y dyfodol. 
 

8.405 Fel y crybwyllwyd yn gynharach, ni fyddai’r cynnig amgen, a fyddai’n 

gynllun trefol, yn bygwth Gwastadeddau Gwent, gwarchodfeydd natur na’r 

SoDdGAau o gwbl. Derbyniaf y byddai’n cael effaith gyfyngedig ar 
ardaloedd gwyrdd yn y dirwedd drefol, ond byddai osgoi effeithio ar 

Wastadeddau Gwent, yn fy marn i, yn fantais fawr i’r Llwybr Glas. Gallaf 

ddeall y gefnogaeth fawr iawn iddo gan y cyhoedd, yn enwedig y rhai sy’n 
ymroddedig i warchod y Gwastadeddau, ecoleg a’r dirwedd hanesyddol ac, 

yn hynny o beth, roddaf bwys sylweddol ar y fantais honno i Gynigion 

Amgen 1 a 2 o gymharu â’r cynllun cyhoeddedig. 
 

8.406 Mewn cyhoeddusrwydd cynharach, ac yn y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r 

Ymchwiliad ar ran Cycling UK, honiwyd y gellid adeiladu’r cynnig amgen yn 

gynharach na’r cynllun cyhoeddedig. Gwrthododd LlC hynny drwy dynnu 
sylw at yr angen: 

 

• i gyhoeddi Gorchmynion drafft newydd; 
 

• i gynnal arolygon; 
 

• i ymgynghori â’r cyhoedd; 
 

• i gwblhau gweithdrefnau statudol; a 
 

• chynnal proses adeiladu hir a cham-wrth-gam oherwydd 
cymhlethdod y safle a’r angen i sicrhau bod traffig yn symud o hyd. 

 

8.407 Gwrthwynebwyd hyn gan y ddadl bod rhywfaint o dir eisoes dan 

berchenogaeth gyhoeddus ac y gellid ei ddefnyddio. Rwy’n derbyn bod 

hynny’n wir ar un gangen (A4810) yn unig. Fodd bynnag, mae’n amlwg y 
byddai angen cyhoeddi Gorchmynion drafft newydd, gan gynnwys CPO 

drafft, ac y byddant yn ddarostyngedig i wrthwynebiadau posibl gan 

wrthwynebwyr statudol ac eraill. Mae’n dilyn ei fod yn debygol y byddai 
angen cynnal Ymchwiliad Cyhoeddus a fyddai’n gofyn amser. 
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8.408 Ar ôl ystyried y pwyntiau hyn, rwy’n sicr na ellid adeiladu’r cynnig amgen 

cyn y cynllun arfaethedig.  Fodd bynnag, o gofio’r brys, nid wyf yn derbyn 

y byddai ei gyfnod cario na’i gyfnod adeiladu cyn hired ag y dadleuwyd 
gan LlC, sy’n ymddangos i mi’n besimistaidd iawn yn hyn o beth, er y 

byddai’n sicr o fod yn hwy. Felly, deuaf i’r casgliad na ellid dechrau’r 

cynnig amgen ynghynt na’r cynllun cyhoeddedig, ac y byddai’n cymryd 
mwy o amser i’w gwblhau wedi hynny. 

 

8.409 Nodaf nad yw’r cynnig amgen wedi mynd i’r afael yn foddhaol â 

phroblemau gwahaniad cymunedol (mater a godwyd gan Gyngor Dinas 

Casnewydd), beicio a cherdded nac unrhyw waith sylweddol, yn gydnaws 

â’r Llwybr Glas, i wella cyffyrdd Parc Tredegar na Coldra yr M4, sef 
atalfeydd a fyddai’n bygwth ei hyfywedd o ran traffig, hyd yn oed pe 

byddai gweddill y cynnig amgen yn foddhaol. Serch hynny, gellid 

gwrthbwyso’r diffygion cymharol fân hynny â gwariant, ac felly nid ydynt 
yn ddiffygion mawr yn y ddadl o blaid y cynigion amgen, er y byddai eu 

cynnwys yn sicr o ostwng y BCR ymhellach. 
 

8.410 Yn gryno, deuaf i’r casgliad y byddai’r Cynnig/Cynigion Amgen (1 neu 2): 
 

• â mantais sylweddol dros y cynllun cyhoeddedig o ran eu heffaith 
gyfyngedig ar yr amgylchedd naturiol, ecoleg, tirwedd ac 

ACau/SoDdGAau, ond byddai’r fantais amlwg honno yn cael ei 
gwrthbwyso, a’i chydbwyso i raddau helaeth, â’r anfanteision 

amgylcheddol sylweddol o ran sŵn, yr amgylchedd gweledol a 
llygredd awr a ddaw i nifer fawr o breswylwyr yn ne Casnewydd; 

 

• yn cael ei adeiladu’n arafach na’r cynllun cyhoeddedig ac na fyddai’n 

dod â rhyddhad buan i’r M4; 
 

• yn rhoi cerddwyr a beicwyr dan anfantais ac, fel y crybwyllwyd i’r 
Ymchwiliad, yn groes i ofynion Deddf Teithio Llesol 2013 trwy beidio 

â chymryd camau rhesymol i annog cerdded a beicio – i’r 
gwrthwyneb, byddai’n lleihau athreiddedd i ddefnyddwyr nad ydynt 

yn fodurwyr yn sylweddol; 
 

• yn rhatach na’r cynllun cyhoeddedig ond, am oddeutu £803-£838m 
yn ôl prisiau 2015, byddai manteision y ddau gynnig amgen yn 

mynd i draffig lleol yn hytrach nag anghenion strategol yr M4. 
Byddai hynny’n cynrychioli gwerth gwael neu isel am arian, a 

fyddai’n sylweddol is na’r cynllun cyhoeddedig a phrin yn dderbyniol 
fel cynllun a ariennir yn gyhoeddus; ac 

 

• yn hanfodol, yn methu denu traffig oddi ar goridor yr M4; byddai’r 

capasiti cyfyngedig yn annigonol ac yn achosi tagfeydd cyson ar 

goridor sefydledig, gweithredol ac sy’n hanfodol yn economaidd ar 
hyd ffyrdd yr A4810 ac SDR yr A48, sef ffactor lleol y rhoddaf bwys 

sylweddol arno. 
 

8.411 Felly, ni fyddai’r cynigion amgen yn gydnerth nac yn gynaliadwy ac, yn fy 

marn i, nid ydynt yn bodloni’r prawf a bennir i brosiectau yng Nghymru fod 

yn ddatblygiadau cynaliadwy. 
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8.412 Rwyf wedi ystyried yr holl gefnogaeth a’r gwrthwynebiad i’r cynnig 

hwn/cynigion hyn ond, yn fy marn i, gyda’i gilydd, mae’r anfanteision a 

amlinellir mor ddifrifol na ddylid rhoi unrhyw ystyriaeth bellach i gynigion 
amgen 1 na 2 [7.9-7.37]. 

 

Cynnig Amgen 3 – y Llwybr Gwyrdd 
 

8.413 Gan y byddai’r cynnig amgen strategol yn mabwysiadu’r cynllun 

cyhoeddedig yn ei gyfanrwydd o gyffordd Glan Llyn tua’r gorllewin, ei 

rinweddau perthynol a rhinweddau’r cynllun cyhoeddedig o’r gyffordd 

honno tua’r dwyrain yn unig y mae angen dod i gasgliad yn eu cylch. 
Byddai’r ddau opsiwn yn darparu cerbytffordd ddeuol fodern â thair lôn 

wedi’i hadeiladu yn unol â safonau llawn traffyrdd. Yn fy marn i, mae’n 

rhaid dilyn y byddai Cynnig Amgen 3 o safon a fyddai’n bodloni’r holl 

amcanion strategol a bennwyd ar gyfer y cynllun. 
 

8.414 Yn y pen dwyreiniol, mae’n wahanol i’r cynllun cyhoeddedig ac, yn fy marn 

i’n byddai’n welliant sylweddol arno oherwydd: 
 

• yn y tymor canolig, byddai’r lleihau’r angen am lonydd agored ar y 

gerbytffordd o bwynt yn agos at C23A tua’r dwyrain a byddai 
hynny, yn anochel, yn arwain at fantais sylweddol o gymharu â’r 

cynllun cyhoeddedig yn ardal Magwyr, Gwndy a Rogiet; 
 

• trwy symud y draffordd ymhellach o ochrau gogleddol a gorllewinol 

Magwyr, byddai o fudd i’r gymuned honno o gymharu â’r cynllun 
cyhoeddedig; 

 

• byddai’n cael llai o effaith ar Ardal Cadwraeth Llanfihangel Rogiet a 

maen hir Devil’s Quoit er, o ystyried bod y traffyrdd presennol 
eisoes yn effeithio ar y safleoedd hynny, byddai’r manteision yn 

gymedrol yn unig; 
 

• byddai’n osgoi’r angen am newidiadau neu welliannau drud i MSA 

Magwyr; a 
 

• byddai’n osgoi’r angen i ailsefydlu ac adleoli Woodlands House, sef 

adeilad rhestredig Gradd II, ac yn cael effaith ychydig yn llai ar 
dirwedd hanesyddol Gwastadeddau Gwent a’r SoDdGA lleol. 

 

8.415 Ar y llaw arall, rwy’n rhannu barn LlC, Cyngor Cymuned Trefesgob, Cyngor 

Sir Fynwy a Chyngor Dinas Casnewydd, trwy fabwysiadu llinell fwy 
gorllewinol a lluniaidd, byddai’r cynnig amgen: 

 

• yn hwy na’r cynllun cyhoeddedig; 
 

• yn tarfu ar rwydwaith y priffyrdd lleol a defnyddwyr nad ydynt yn 
fodurwyr; 

 

• yn cael effaith niweidiol ar osodiad Dewstow House a’i erddi; 
 

• yn cael effaith niweidiol ar glofannau bywyd gwyllt a’r dirwedd; ac 
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• yn effeithio ar ardal ddigyffwrdd Chwilgrug i raddau mwy helaeth. 
 

8.416 Rwy’n derbyn tystiolaeth LlC, sef: 
 

• trwy fabwysiadu’r tir uchel amgylcheddol sensitif i’r gorllewin  o 

C23A, byddai’r cynnig amgen yn creu mwy o effaith weledol na’r 
cynllun cyhoeddedig; 

 

• byddai effaith y cynnig amgen ar amaethyddiaeth yn fwy, oherwydd 

y byddai’n cymryd mwy o dir amaethyddol da ac yn mynnu caffael 
mwy o dir amaethyddol dros dro; a 

 

• byddai’r cynnig amgen yn costio tua £40m yn fwy na’r cynllun 
cyhoeddedig (er ei fod yn werth nodi y byddai’n negyddu’r angen 

am tuag £16m i ddarparu ffordd ymadael newydd tua’r gorllewin i 
MSA Magwyr, pe byddai Gweinidogion yn penderfynu felly) a byddai 

iddo BCR ychydig yn is oherwydd y costau ychwanegol hyn a’i hyd 
hwy. 

 

8.417 Rwy’n rhoi pwys ar bryderon TATA Steel ynghylch yr effaith y byddai’r 

cynnig amgen yn ei chael ar ben dwyreiniol hanfodol Gwaith Dur Llanwern 
ac, er na archwiliwyd hyn yn fanwl yn yr Ymchwiliad, roedd yn ymddangos 

i mi o gyfarfod ac arsylwadau â chwmni ar y safle ei bod yn anodd ei 

goresgyn. 
 

8.418 Ar ôl ystyried popeth uchod, deuaf i’r casgliad bod gan y cynnig amgen 

fanteision sylweddol dros y cynllun cyhoeddedig, ond y caiff y rhain eu 
gwrthbwyso a’u cydbwyso gan ei anfanteision i’r graddau, er fy mod o’r 

farn bod y cynllun amgen yn werth ei ystyried, yn fy marn i, nid yw’n fwy 

dymunol na’r cynllun cyhoeddedig a dylid ond ei fabwysiadu pe byddai’r 
Cynlluniau a’r Gorchmynion cyhoeddedig yn cael eu gwrthod. Os na chânt 

eu gwrthod, ni fyddai angen ystyried y cynnig amgen ymhellach [7.38- 

7.49]. 
 

Cynnig Amgen 4 
 

8.419 Yn yr un modd â Chynnig Amgen 3, byddai Cynnig Amgen 4 yn 

mabwysiadu’r cynllun cyhoeddedig yn ei gyfanrwydd o gyffordd Glan Llyn 

tua’r gorllewin, felly ei rinweddau perthynol a rhinweddau’r cynllun 
cyhoeddedig o’r gyffordd honno tua’r dwyrain yn unig y mae angen dod i 

gasgliad yn eu cylch. Yn debyg i Gynnig Amgen 3, mae’n amlwg nad oes 

llawer i’w ddewis rhwng y cynnig amgen a’r cynllun cyhoeddedig o ran 
traffig strategol, ac mae’r ddau opsiwn yn cynnig cerbytffordd ddeuol 

fodern â thair lôn wedi’i hadeiladu yn unol â’r safonau llawn. Felly, deuaf 

i’r casgliad y byddai’r cynnig amgen o safon a fyddai’n bodloni’r amcanion 

strategol a bennwyd ar gyfer y cynllun. 
 

8.420 Mae’n ymddangos i mi mai prif fantais y cynllun yw y byddai’r symud 

cerbytffordd yr M4 yn sylweddol bellach oddi wrth gymunedau Magwyr, 
Gwndy a Rogiet. Byddai hefyd yn lleihau rhywfaint o effaith y draffordd ar 

Wastadeddau Gwent a SoDdGA. Yn fy marn i, mae’r rhain, ynghyd â 

gwarchod Woodlands House, yn fanteision sy’n haeddu rhoi pwys arnynt. 
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8.421 Fodd bynnag, yn yr achos hwn, mae’n amlwg y byddai adeiladu’r cynnig 

amgen drwy’r tir uchel amaethyddol agored o ansawdd uchel i’r gogledd 

o’r M4 yn achosi: 
 

• effaith niweidiol sylweddol ar y dirwedd; 
 

• effaith niweidiol sylweddol ar dir amaethyddol o ansawdd uchel; ac 
 

• yn gwahanu tir a mynedfeydd i’r gogledd o’r M4 bresennol. 
 

8.422 Byddai’r cynnig amgen yn costio tua £57 miliwn yn fwy na’r cynllun 
cyhoeddedig ac, oherwydd hynny a’i hyd ychwanegol, byddai iddo BCR 

ychydig yn is na’r cynllun. 
 

8.423 Yn debyg i Gynnig Amgen 3, rhoddaf bwys ar bryderon TATA Steel 
ynghylch yr effaith ar ben dwyreiniol hanfodol Gwaith Dur Llanwern, y 

byddai’n anodd ei goresgyn. Cytunaf â phryderon Cyngor Dinas 

Casnewydd y byddai effaith niweidiol ar hawliau tramwy cyhoeddus lleol a 
byddai’r cynnig amgen yn gwahanu ardal gyflogaeth fawr oddi wrth y 

ddinas. 
 

8.424 Ar ôl ystyried popeth uchod, deuaf i’r casgliad bod rhyw fantais i’r cynllun 

o gymharu â’r cynllun cyhoeddedig, ond caiff y fantais hon fwy na’i 

gwrthbwyso gan yr anfanteision sylweddol i’r graddau, yn fy marn i, ei bod 
yn amlwg nad yw’n opsiwn cystal â’r cynllun cyhoeddedig, ac felly nid oes 

angen ei ystyried ymhellach [7.50-7.58]. 
 

Cynnig Amgen 5 
 

8.425 Byddai’r cynnig amgen, sy’n fân newid i’r cynllun yn ei ben dwyreiniol 

pellaf, yn costio tua £46 miliwn yn fwy na’r cynllun a byddai ei BCR 
ychydig yn is. Ei fanteision yw’r effaith ostyngol y byddai’n ei chael ar yr 

ardal cadwraeth leol a’r mynediad gwell amlwg at orsaf Cyffordd Twnnel 

Hafren. I raddau bach, byddai felly’n annog newid moddol. Byddai 
gostyngiadau buddiol o ran ansawdd aer a sŵn ar hyd y B4245, ond mae’n 

amlwg y byddai’r cynnig amgen yn cael effaith gynyddol ar dir 

amaethyddol rhwng Rogiet a Chil-y-coed, a rhai golygfeydd niweidiol o dai. 

Byddai’n cynyddu ymraniad ac yn gwrthdaro â’r llain werdd sy’n gwahanu 
cymunedau Cil-y-coed oddi wrth Rogiet ar hyn o bryd. Byddai’n cael 

effaith niweidiol ar osodiad Dewstow House a’i erddi. 
 

8.426 Fodd bynnag, ei anfantais fwyaf, yn fy marn i, o gymharu â’r cynllun 

fyddai’r cysylltiad llai na boddhaol ar gyfer traffig yn teithio tua’r dwyrain 
yn defnyddio’r M4 bresennol y mae angen iddo gyrraedd yr M4 arfaethedig 

a Chroesfan Hafren. Ar y sail honno yn unig, byddai’r cynnig amgen yn 

gymharol annerbyniol ac, ynghyd â’i gost sylweddol uwch, mae’n fy arwain 

yn gadarn i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen ag ef. Gellid mynd i’r afael 
ag unrhyw anfantais leol yn deillio o gael gwared â chynnig mynediad y 

cynnig amgen ar gyfer gorsaf Twnnel Hafren, pe byddai modd ei 

gyfiawnhau, fel cynllun awdurdod lleol i ddatrys y mater lleol hwn [7.59- 
7.65]. 
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Cynnig Amgen 6 
 

8.427 Nid yw’r cynnig amgen hwn yn fwy nag ychwanegiad cydnaws i’r cynllun 

cyhoeddedig, ac un na fyddai iddo fawr o fantais strategol i’r gefnffordd na 

rhwydwaith y draffordd. Byddai ei gost ychwanegol yn arwain at BCR 

cadarnhaol, ond byddai iddo effaith niweidiol ychwanegol ar dir 
amaethyddol a’r llain werdd sy’n gwahanu Cil-y-coed a Rogiet yn weledol 

ar hyn o bryd. Er y deuaf i’r casgliad bod rhywfaint o deilyngdod lleol i’r 

cynnig, mae’n amlwg yn fater lleol i’r Awdurdod Priffyrdd Lleol. Byddai’n 
cael effaith niweidiol ar Dewstow House a’i erddi. 

 

8.428 Yn unol â hynny, ni wnaf unrhyw argymhelliad yn ei gylch heblaw na 

ddylai ystyried y cynllun hwn achosi oedi i weithdrefnau cynllun 
arfaethedig y draffordd, ac nid oes angen ei ystyried ymhellach o dan y 

gweithdrefnau hyn [7.66-7.70]. 
 

Cynnig Amgen 7 
 

8.429 Yn debyg i Gynnig Amgen 6, nid yw’r cynnig amgen hwn yn fwy nag 

ychwanegiad cydnaws i’r cynllun cyhoeddedig. Byddai’n costio tua £3 

miliwn (yn fwy na’r cynllun) ac ymddengys y byddai iddo deilyngdod 

oherwydd y byddai’n arwain at BCR cadarnhaol heb unrhyw effaith 
niweidiol sylweddol, heblaw cynnydd cymharol fach mewn sŵn ac ansawdd 

aer yn Rogiet ac effaith niweidiol ar Ardal Cadwraeth Llanfihangel Rogiet. 

Byddai iddo fantais leol o ran cysylltu gorsaf drenau Cyffordd Twnnel 
Hafren yn uniongyrchol â’r rhwydwaith ffyrdd strategol, ac felly byddai 

iddo fanteision polisi, yn unol â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. Deuaf 

i’r casgliad na fyddai unrhyw ddiben strategol i’r cynnig amgen heblaw 

hynny ac, yn unol â hynny, ni wnaf unrhyw argymhelliad yn ei gylch 
heblaw na ddylai ystyried y cynllun hwn achosi oedi i weithdrefnau cynllun 

arfaethedig y draffordd, ac nid oes angen ei ystyried ymhellach o dan y 

gweithdrefnau hyn [7.71-7.74]. 
 

Cynnig Amgen 8-10 
 

8.430 Tynnwyd y cynigion amgen hyn yn ôl yn ffurfiol gan eu hyrwyddwyr yn 

ystod yr Ymchwiliad, a heb unrhyw effaith niweidiol ar eraill, ni ddeuaf i 
unrhyw gasgliad yn eu cylch, heblaw na ddylid eu hystyried ymhellach 

[7.75]. 
 

Cynnig Amgen 11 
 

8.431 Ar hyn o bryd, ceir mynediad at MSA Magwyr o bob cyfeiriad o C23 yr M4. 

Byddai hyn yn cael ei osgoi gan y cynllun. Byddai tair ffordd 

ymuno/ymadael yn cysylltu â’r draffordd arfaethedig ond nid yw’r 

bedwaredd, a fyddai’n darparu allanfa tua’r gorllewin o’r MSA i’r draffordd 
arfaethedig, yn cael ei chynnig. Yn hytrach, dibynnir ar y ffordd ymuno 

bresennol tua’r gorllewin ar C23 a’r draffordd newidedig (bresennol) i 

gyflawni’r swyddogaeth honno fel cefnffordd amlbwrpas. Byddai Cynnig 
Amgen 11 yn darparu pedwaredd ffordd ymuno/ymadael (ar gyfer traffig 

sy’n teithio tua’r gorllewin), gan ddarparu mynediad lled-uniongyrchol o’r 

MSA i’r draffordd arfaethedig. 
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8.432 Nid oedd unrhyw barti’n dadlau y byddai ffordd ymuno ychwanegol yn beth 

drwg, ond roedd LlC o’r farn bod y cynllun, heb y ffordd ymuno, yn gadarn 

ac yn gyffredinol gyfleus er budd y cyhoedd. Gwrthsafodd wario £16m o 
gyllid ychwanegol. Roedd Roadchef yn dadlau bod angen y ffordd 

ymuno/ymadael i ddiogelu yn erbyn sefyllfaoedd lle y gallai gyrwyr, â llai o 

anogaeth i ddefnyddio’r cyfleusterau oherwydd y diffyg ffordd 
ymuno/ymadael lled-uniongyrchol, syrthio i gysgu a chael gwrthdrawiad. 

 

8.433 Yn fy marn i, mae’r cyfiawnhad ar gyfer y ffordd ymuno/ymadael yn 

weddol gytbwys, yn bennaf oherwydd fy mod o’r farn bod defnyddio’r 

trefniant presennol tua’r gorllewin yn y dyfodol (trwy’r gefnffordd 

amlbwrpas arfaethedig) yn gynnig berffaith resymol a helaeth. Rwy’n 
gwrthod yr awgrym y byddai gyrwyr yn anffafrio’r ffordd amlbwrpas honno 

o safon is oherwydd y byddai’n ffordd ddeuol o safon uchel a reolir yn 

genedlaethol o hyd, ac yn un a fyddai’n cael ei rhyddhau o’i phwysau 
traffig presennol. Felly, deuaf i’r casgliad bod y trefniadau arfaethedig ar 

gyfer allanfa o’r MSA yn gynnig berffaith resymol, ymarferol a chyfleus. 

Nid oes ar y cynllun, fel endid, angen iddo fod yn gyfiawnadwy. 
 

8.434 Fodd bynnag, mae cwestiwn o hyd ynghylch p’un a yw Cynnig Amgen 11 

yn werth ei wneud er budd y cyhoedd sy’n teithio. Yn yr Ymchwiliad, 
awgrymodd LlC y byddai derbyn y Cynnig Amgen yn gohirio’r cynllun ac yn 

rhwystro ei fanteision. Rwy’n gwrthod y syniad hwnnw oherwydd: 
 

• gellid hysbysebu Gorchmynion Atodol y ffordd ymuno/ymadael yn 

hawdd cyn symud ymlaen o ddifrif â’r prif gynllun adeiladu, a 

gwneud darpariaeth beirianegol ar gyfer unrhyw ymgorfforiad 

dilynol maes o law; 
 

• mae rhaglen y cynllun wedi llithro i gymhwyso’r gwaith yn  y 
Dociau, gan ganiatáu amser gweinyddol i gyhoeddi Gorchmynion 
ychwanegol; a 

 

• byddai adeiladu’r ffordd ymuno/ymadael a’i phont gysylltiedig yn 
weithdrefn beirianegol a gweinyddol gymharol syml, na fyddai’n 

arwain at unrhyw oedi i’r cynllun cyffredinol. Rwy’n sicr, hyd yn 
oed pe byddai gwrthwynebiadau i’r ffordd ymuno/ymadael, y dylai 

fod yn bosibl cwblhau unrhyw weithdrefn statudol yn gyflym ac i’r 
graddau y gellid darparu Gorchmynion ar gyfer y ffordd 

ymuno/ymadael cyn i’r gwaith adeiladu ar y draffordd arfaethedig 
fynd rhagddo o ddifrif. 

 

Deuaf i’r casgliad na ddylai’r cynnig amgen achosi oedi i’r cynllun. 
 

8.435 Mae’r ffactorau perthnasol eraill fel a ganlyn: 
 

• byddai’r ffordd ymuno/ymadael ychwanegol yn costio tua £15 
miliwn, ond yn arwain at BCR cadarnhaol, a byddai’r BCR gyffredinol 

ar gyfer y cynllun, gan gynnwys y ffordd ymuno/ymadael tua’r 

gorllewin, yn sylweddol uwch na’r cynllun hebddi; 
 

• gallai darparu ffordd ymuno/ymadael leihau faint o iawndal y gellid 
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ei dalu fel arall ac, os felly, byddai’r gwella’r achos economaidd o’i 

phlaid; 
 

• ni fyddai’r ffordd ymuno yn arwain at lawer o effeithiau niweidiol; 
 

• o ran amgyffrediad gyrwyr, byddai’n fwy cyfleus ac efallai’n fwy 

deniadol i’r gyrwyr hynny sy’n teithio tua’r gorllewin a fyddai’n 
teithio y tu hwnt i C29; 

 

• mae’r MSAau agosaf ar yr M4 a’r M5 i’r dwyrain yn bell o Fagwyr; 
 

• roedd yn archwiliad diogelwch y ffyrdd yn feirniadol o’r ffaith i’r 
ffordd ymuno/ymadael gael ei hepgor; 

 

• yn niffyg safon ar gyfer Cymru, mae safon Lloegr, sy’n hyrwyddo 

MSAau mynych ar hyd y rhwydwaith, yn briodol; a 
 

• bydd cael gwared â thollau Croesfannau Hafren, maes o law, hefyd 

yn cael gwared â rheolfa “deffro” i yrwyr cysglyd, sy’n gwella’r 

cyfiawnhâd i wneud MSA ym Magwyr yn fwy deniadol. 
 

8.436 Fodd bynnag, yn fy marn i, nid yw’r materion hyn yn gymhellol y naill 

ffordd neu’r llall ac, yn fy marn i, mae’r mater yn dod yn un o 

fforddiadwyedd. 
 

8.437 Felly, deuaf i’r casgliad: 
 

• y byddai manteision i’r cyhoedd sy’n teithio yn deillio o ymgorffori’r 

ffordd ymuno tua’r gorllewin o MSA Magwyr; 
 

• ni fyddai unrhyw anfantais berthnasol yn deillio ohoni; 
 

• byddai’r  ffordd  ymuno/ymadael  yn  fuddsoddiad  cadarn  o  gyllid 
cyhoeddus; a 

 

• heb y ffordd ymuno/ymadael, ni fyddai unrhyw ddiffyg annerbyniol 

i’r Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft nac unrhyw rwystr rhag eu 
gwneud. 

 

8.438 Felly, ac yn ôl cydbwysedd manwl, deuaf i’r casgliad y byddai rhywfaint o 

fantais i’r cyhoedd pe byddai’r ffordd ymuno tua’r gorllewin yn cael ei 
chynnwys yn y cynllun, ar yr amod na fyddai unrhyw oedi i waith 

adeiladu’r draffordd o ganlyniad i’r penderfyniad i gyhoeddi Gorchmynion 

newydd mewn perthynas â hi. Fodd bynnag, nid wyf yn casglu bod y 
gwariant hwn yn hanfodol; byddai’r cynllun yn perfformio’n foddhaol 

hebddo. Felly, rwy’n argymell, os nad yw fforddiadwyedd yn broblem, y 

dylid mabwysiadu’r ffordd ymuno/ymadael ychwanegol. Os yw 

fforddiadwyedd yn peri pryder, nid oes angen ei chynnwys [7.76-7.78]. 
 

Cynnig Amgen 12 
 

8.439 Mae’r  Cynnig  Amgen  yn  cynrychioli  mantais  amlwg  i’r  busnes  lleol  y 
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byddai’r cynllun yn amharu’n ddifrifol ar ei faes parcio. Fodd bynnag, 

mae’n fater lleol iawn, ni fyddai’n effeithio ar y cynllun yn strategol mewn 

unrhyw ffordd, a gallai ei fabwysiadu achosi rhywfaint o anghyfleustra i 
gyflenwad llinell drydan y brif reilffordd rhwng Llundain ac Abertawe. Ni 

chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth i ddangos y byddai unrhyw ran o’r £2 

miliwn o wariant ychwanegol, y byddai eu hangen i fabwysiadu’r cynnig 
amgen, yn cynrychioli gwerth am arian. Felly, mae’n ymddangos i mi y 

gallai unrhyw anfantais brofedig i’r busnes arwain at ystyried iawndal. Yn 

unol â hynny, deuaf i’r casgliad nad oes angen addasu llinell ganol y 
draffordd arfaethedig i fodloni’r aliniad amgen a awgrymwyd [7.79-7.82]. 

 

Cynigion Amgen 13, 14, 15 ac 16 
 

8.440 Gan y tynnwyd y cynigion amgen hyn yn ôl yn ffurfiol gan eu hyrwyddwyd 

yn ystod yr Ymchwiliad, heb unrhyw effaith niweidiol amlwg ar eraill yn yr 
Ymchwiliad, ni ddeuaf i unrhyw gasgliad yn eu cylch, heblaw na ddylid eu 

hystyried ymhellach [7.83]. 
 

Cynnig Amgen 17 
 

Nodyn yr Arolygydd 
 

Hyrwyddwyd yr opsiwn o dynnu Ffordd Gyswllt y Dociau yn wreiddiol gan ABP, a dynnodd y 
cynnig amgen yn ôl tua diwedd yr Ymchwiliad. Fodd bynnag, rwy’n ymwybodol, ar ddiwedd 
yr Ymchwiliad, nad oedd pob un o denantiaid ABP yn y Dociau (sy’n cefnogi safbwynt ABP 
yn ei gyfanrwydd) wedi tynnu eu gwrthwynebiad yn ôl, ac felly af i’r afael â’r achos o blaid 
Cynnig Amgen 17 yma. 

 

8.441 Mae’r cynnig amgen hwn yn lleihad syml i faint y cynllun trwy gael gwared 

â’r gyffordd arfaethedig aml-lefel a ffordd ddeuol SDR Ffordd Gyswllt y 
Dociau yr A48, sy’n ymylu ar safle tirlenwi Docks Way a thir yn Nociau 

Casnewydd eu hunain. 
 

8.442 Byddai’n cynnig y manteision o arbed tua £76m o gostau, ond byddai BCR 

y cynllun sy’n weddill yn lleihau i 1.51, gan awgrymu y byddai cael gwared 

â’r ffordd gyswllt yn aberthu mantais economaidd sylweddol a fyddai’n 
deillio o’r cynllun yn ei gyfanrwydd fel arall. I wrthbwyso’r anfantais 

honno, byddai hepgor Ffordd Gyswllt y Dociau yn lleihau effaith y cynllun 

ar Ddociau Casnewydd (y mae eu perchennog wedi cadarnhau y byddai’n 
fodlon peidio â gweld y cynnig amgen yn mynd rhagddo) ac ar y SoDdGA 

cyfagos i raddau cyfyngedig, ynghyd â lleihau’r risg adeiladu. 
 

8.443 Ar y llaw arall, byddai cael gwared ar y ffordd gyswllt yn lleihau 
hygyrchedd i Gasnewydd hefyd, ac wrth gadw mwy o draffig ar yr SDR, 

gosodir baich ar y ffordd ddosbarthu hanfodol hon sydd eisoes o dan llawer 

o bwysau. O ystyried y byddai ffordd gyswllt Docks Way yn cludo tua 
22,000 o gerbydau bob diwrnod yn 2022, mae’n anochel, heb y ffordd 

hon, y byddai llawer o draffig yn cael ei symud i ffyrdd lleol, gan gynnwys 

cyffordd a ffordd gyswllt arfaethedig Glan Llyn, pe byddai’n cael ei dileu o’r 

cynllun. Mae rhai o’r ffyrdd hynny yn rhedeg yn agos at ardaloedd preswyl 
presennol neu arfaethedig a byddai dileu ffordd gyswllt y Dociau yn cael 

effaith niweidiol o ran sŵn ac ansawdd aer ar ffyrdd lleol ledled 

Casnewydd, oherwydd byddai llai o draffig yn cael ei gludo ar y draffordd. 
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Yn fy marn i, mae’n rhaid bod hynny’n bwynt cryf o blaid cadw’r Ffordd 

Gyswllt. 
 

8.444 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd yn gwrthwynebu’n gryf yr 
awgrym o ddileu’r Ffordd Gyswllt, gan weld hyn yn groes i’r potensial ar 

gyfer adfywiad a bywiogrwydd canol y ddinas. Mae hyn hefyd yn bwynt 

cryf. 
 

8.445 Dof i’r casgliad y byddai dileu Ffordd Fynediad y Dociau o’r cynllun yn 

achub costau sylweddol heb aberthu llawer iawn o fudd economaidd ac 

felly gellir ei ystyried yn ddeniadol o ran fforddiadwyedd. Fodd bynnag, 
mae’r anfanteision gwrthbwysol canlynol: 

 

• dileu ffordd gyswllt strategol i’r draffordd o’r dociau; 
 

• symud traffig trwm tua’r dociau o SDR yr A48; 
 

• rhwystro cynllunio strategol, ac 
 

• aberthu rhywfaint o werth am arian ychwanegol 
 

yn llunio dadl gref dros gadw’r ffordd gyswllt, o’u hystyried gyda’i gilydd, 

gan roi pwys sy’n arwain at fy nghasgliad cyffredinol na ddylid dileu’r 

Ffordd Gyswllt o’r cynllun [7.83]. 
 

Dewis Amgen 18 
 

8.446 Mae’r dewis amgen hwn yn union yr un fath â’r cynllun cyhoeddedig i’r 

gorllewin o Fagwyr, ond yn fy marn i, byddai’n cyflwyno trefniadau 
mynediad gwell yng nghyffordd 23a (gan gynnwys ffordd ymuno tua’r 

gorllewin o Fan Gwasanaethau’r Draffordd) a chyfnewidfa yng nghyffordd 

23 yn lle trefniant cyffordd gymhleth y cynllun cyhoeddedig. Rwyf o’r farn 

bod manteision lleol sylweddol i’r dewis amgen dros y cynllun 
cyhoeddedig. 

 

8.447 Yn erbyn y manteision hynny, rhaid cydbwyso’r cynnydd mewn costau o 
tua £30 miliwn a’r BCR llai o 1.33 o gymharu â 1.65 ar gyfer y cynllun 

cyhoeddedig. O ystyried y ffaith y byddai’r dewis amgen yn darparu ffordd 

ymuno tua’r gorllewin o Fan Gwasanaethau Magwyr a fyddai’n costio tua 

£15 miliwn, byddai anfantais y dewis amgen o ran cost ychwanegol yn cael 
ei lliniaru’n rhannol os penderfynir cynnwys y ffordd ymuno tua’r gorllewin 

yn y cynllun (Dewis Amgen 11). 
 

8.448 Mae materion yn ymwneud ag ansawdd aer a sŵn yn debyg yn y cynllun 

amgen a’r cynllun cyhoeddedig, ond derbyniaf y byddai’r dewis amgen yn 

achosi, i raddau sylweddol, gwahanu tir amaethyddol sydd wedi’i leoli i’r 
gogledd o’r M4 bresennol a hefyd y byddai creu traffordd ar y tir hwn sy’n 

codi, gan arwain at ganlyniadau gweledol niweidiol a effaith fwy sylweddol 

ar y dirwedd. Ar y llaw arall, byddai’n lleihau’n sylweddol yr effaith ar Ardal 
Gadwraeth Llanfihangel Rogiet. 

 

8.449 Ar  ôl  ystyried  y  pwyntiau  hyn  ac  er  bod  y  dewis  amgen  yn  cynnig 
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manteision clir dros y cynllun cyhoeddedig, dof i’r casgliad yn gyffredinol 

bod y dewis amgen, er yn dderbyniol, ychydig yn israddol i’r cynllun 

cyhoeddedig ac felly nid oes angen ei ystyried ymhellach [7.84-7.87]. 
 

Dewis Amgen 19 
 

8.450 Gallaf ddeall yn hawdd y byddai’r dewis hwn yn boblogaidd ymhlith llawer 

sydd yn dymuno osgoi traffordd sy’n mynd i’r de o Gasnewydd trwy 

Wastadeddau Gwent a’r sawl sy’n pryderu am y gost i bwrs y wlad. Mae’r 
elfennau hyn, a’r capasiti am draffig ychwanegol a roddir i’r M4 bresennol, 

yn bwyntiau cryf o blaid y dewis amgen hwn. 
 

8.451 Yn erbyn hynny mae’r anhawster a’r anghyfleustra i’r cyhoedd sy’n teithio 
o ran adeiladu cynllun o’r fath ar linell traffordd a ddefnyddir yn drwm ac 

sy’n is-safonol. Ni chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth resymol yn yr 

Ymchwiliad i ddangos y gellid ymgymryd â phrosiect o’r fath heb effeithio’n 
sylweddol ar symudiadau traffig ar hyd yr M4 ym Mrynglas ac mewn 

mannau eraill. Ar ben hynny, byddai’n achosi anhrefn i draffig trwy gydol y 

cyfnod adeiladu maith, yn enwedig oherwydd natur gyfyngedig y rhan hon 
o’r draffordd. Yn fy marn i, byddai hynny’n anfantais fawr i’r dewis amgen 

hwn a dylai hynny’n unig atal y dewis amgen rhag mynd rhagddo. Yn 

ogystal â’r anfantais honno, ni fyddai’r dewis amgen yn cynnig unrhyw 

liniaru rhag pwysau traffig i’r dwyrain o Gyffordd 25 neu i’r gorllewin o 
Gyffordd 29 a byddai rhywfaint o effeithiau niweidiol gweledol ac i’r 

dirwedd yn cael eu cyflwyno. Ni allaf weld sut y gellid ei ystyried yn 

ddatblygiad cynaliadwy. Byddai preswylwyr y naill ochr a’r llall i’r draffordd 
yn dioddef niwed amgylcheddol oherwydd sŵn cyson. 

 

8.452 Mae’n amlwg y byddai’r dewis amgen ar-lein nid yn unig yn methu â 
lliniaru’r llygredd aer presennol gymaint â’r cynllun cyhoeddedig ond 

byddai’n gwaethygu’r broblem a byddai’n cynhyrchu BCR gwan iawn o 

0.17  yn  unig  sydd,  yn  fy  marn  i,  yn  cynrychioli  gwerth  gwael  am 

fuddsoddiad arian cyhoeddus. 
 

8.453 Byddai amrywio’r dewis amgen fel y cynigiwyd gan y diweddar Ms 
Catherine Grady yn cynyddu ei gost ac yn lleihau ei BCR o gymharu â 

Dewis Amgen 19. 
 

8.454 Ar ôl ystyried yr uchod, dof i’r casgliad na ddylid ystyried ymhellach y 

dewis amgen hwn neu’r amrywiad [7.88-7.94]. 

Dewis Amgen 20 

8.455 Byddai adeiladu twnnel traffordd o Fagwyr i Gas-bach yn dileu’r bygythiad 

o draffordd a thrafnidiaeth yn croesi Gwastadeddau Gwent neu’n niweidio’r 

dirwedd hanesyddol. Ar ben hynny, byddai’n lleihau’r llifoedd yn sylweddol 

ar yr M4 bresennol rhwng y mannau hyn ac ni fyddai’n achosi llawer o 
niwed amgylcheddol ac eithrio’r hyn sy’n gysylltiedig â gwaredu llawer 

iawn o bridd, ac ansawdd aer wrth y pyrth ar y naill ben a’r llall. Fodd 

bynnag, byddai’n costio tua £10 biliwn, sy’n anfantais enfawr yn erbyn 
mynd ymlaen â’r dewis hwn a byddai’r gost gyfalaf honno’n golygu BCR 

annerbyniol o isel o 0.14. Yn fy marn i, byddai hynny’n gwneud y cynnig 
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yn annerbyniol ar sail cost ac economeg annigonol. Dof i’r casgliad na 

ddylid ei ystyried ymhellach [7.95-7.99]. 

Dewis Amgen 21 

8.456 Byddai’r dewis amgen yn union yr un fath â’r cynllun cyhoeddedig i’r 

gorllewin o fan ger Gwent Euro Park. I’r dwyrain o’r man hwn, byddai’r 

dewis amgen yn rhedeg i’r de o Fagwyr mewn llinell resymol o syth i 
dollbyrth presennol Ail Bont Hafren. Byddai gwneud hynny yn lleihau 

amserau teithio ar gyfer traffig drwodd ac yn darparu priffordd strategol 

uniongyrchol i’r de o Gasnewydd. Yn fy marn i, byddai’r fantais sylweddol 

hon yn cael ei gwrthbwyso gan y gost ychwanegol o tua £97 miliwn a’r 
BCR is o gymharu â’r cynllun cyhoeddedig o 1.33 o gymharu â 1.69. Felly, 

mewn termau economaidd, er bod y dewis amgen yn gadarn, ni fyddai’n 

perfformio cystal â’r cynllun cyhoeddedig. Hefyd, o gymharu â’r cynllun 
cyhoeddedig, byddai’n cael effaith ychwanegol sylweddol ar Wastadeddau 

Gwent, gan gynnwys ar dir o fewn SoDdGA Magwyr a Gwyndy a SoDdGA 

Cors Magwyr ac, wrth fynd heibio i’r de o Fagwyr, byddai’n achosi 

aflonyddwch sylweddol i breswylwyr yno. 
 

8.457 Dof i’r casgliad y byddai’r dewis amgen yn gymharol fuddiol i draffig 
trwodd ond mae ei achos economaidd yn israddol o gymharu â’r cynllun 

cyhoeddedig, byddai’n achosi mwy o aflonyddwch i bobl, ac yn hanfodol, 

byddai’n cael effaith niweidiol ychwanegol sylweddol ar Wastadeddau 
Gwent. Rhwng popeth, mae’n dilyn na ddylid ei ystyried ymhellach [7.100- 

7.106]. 
 

Dewis Amgen 22 
 

8.458 Nod yr awgrym hwn o wneud cyn lleied ag y bo modd yw datrys y 

tagfeydd traffig yn rhad drwy gau cyffyrdd lleol, ac ni fyddai hynny’n 

achosi llawer o niwed i’r amgylchedd. Mae’n glir y byddai lleihad mewn 

ymyrraeth â’r llif gan draffig sy’n ymuno, ond mae’r un mor amlwg y 
byddai’r traffig a ddisodlir yn cael ei ailddosbarthu i lwybrau llai optimaidd, 

a byddai llawer o’r traffig hwn yn ymuno â’r M4 mewn mannau eraill. 

Byddai creu llwybrau aneffeithlon yn arwain at anfanteision sylweddol ac 
yn gwneud y gost o £10 miliwn yn fuddsoddiad gwael o arian cyhoeddus. 

Ar wahân i hynny, byddai cau cyffyrdd yn arwain at ostyngiad o tua 5% yn 

unig yn y traffig ar yr M4 ac ni fyddai hynny’n ddigon i wneud gwahaniaeth 

yn y sefyllfa annerbyniol bresennol, heb sôn am lifoedd yn y dyfodol. 
Byddai hynny’n achosi baich ac anghyfleustra difrifol i bobl leol a dof i’r 

casgliad y dylid gwrthod y Dewis Amgen ar y sail honno’n unig. Hefyd, yn 

fy marn i, byddai effeithiau niweidiol y traffig a ddargyfeirir yn gwneud 
anghymwynas sylweddol â phoblogaeth gogledd Casnewydd trwy gynnydd 

mewn llygredd, allyriadau diangen a chynnydd posibl mewn damweiniau 

trefol. Ni ddylid ystyried y dewis amgen ymhellach [7.107-7.118]. 
 

Dewis Amgen 23: Y Llwybr Glas a Ffordd Gyswllt Dyffryn 
 

8.459 Mae fy nghasgliadau ynghylch y Llwybr Glas (Dewisiadau Amgen 1 a 2) 

wedi’u gosod allan uchod ac maent i gyd yn berthnasol i’r dewis amgen 
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hwn. Byddai Ffordd Gyswllt Dyffryn, sef cysylltiad ffordd leol gymharol 

syml, yn welliant dinod o gymharu â Dewisiadau Amgen 1 a 2 ac felly, 

oherwydd annerbynioldeb y rhain, ni ddylid ystyried Dewis Amgen 23 
ymhellach ychwaith [7.119-7.124]. 

 

Dewis Amgen 24: Y Llwybr Oren 
 

8.460 Mae fy nghasgliadau ynghylch y Llwybr Glas (Dewisiadau Amgen 1 a 2) 

wedi’u gosod allan uchod. Byddai’r dewis amgen hwn yn amrywiad graddol 

o’r llwybr hwnnw gydag aliniad gwahanol dros Afon Wysg a’r Dociau, gan 

ymadael o SDR yr A48 i’r de. Fel y cyfryw, mae fy mhrif gasgliadau 
ynghylch y Llwybr Glas (Dewis Amgen 2) i gyd yn berthnasol i’r dewis 

amgen hwn. Byddai’n rhatach na’r cynllun cyhoeddedig ond mae ei BCR o 

0.47 yn unig yn dangos na fyddai’n werth da am arian ac yn fy marn i mae 

hyn yn ei wneud yn annerbyniol o ran buddsoddi arian cyhoeddus. Mae 
hynny, a’r anfanteision difrifol sy’n gysylltiedig â’r Llwybr Glas, yn arwain 

yn gadarn at y casgliad na ddylid ei ystyried ymhellach [7.125-7.130]. 
 

Dewis Amgen 25 
 

8.461 Cynigiwyd y dewis amgen gyda’r unig ddiben o wella amodau presennol ar 

yr M4, tra’n osgoi unrhyw effaith ar Wastadeddau Gwent, neu’r SoDdGA. 

Ni chafodd ei hysbysebu gyda’r holl ddewisiadau amgen eraill oherwydd 
nad oedd wedi’i nodi’n ddigon manwl erbyn y cyfnod o amser a bennwyd 

yn y cyfarfod Cyn-Ymchwiliad. Serch hynny, rwy’n fodlon nad oedd hyn 

wedi niweidio hyrwyddwr y dewis amgen a gafodd nifer o gyfleoedd yn yr 

Ymchwiliad i fynegi ei barn am y dewis amgen ac i holi tystion LlC. 
Manteisiodd yn briodol ar hynny. 

 

8.462 Er y cafodd y syniad o dwnnel ychwanegol ar wahân ym Mrynglas ei 

awgrymu i gychwyn, rwy’n fodlon, yn ôl adroddiad LlC, bod y cyfyngiadau 

topograffig amlwg a dramatig sy’n bodoli oherwydd Afon Wysg, y bryniau 
ar y naill ochr a’r llall i’r afon ac aliniad troellog yr M4 bresennol, yn ei 

gwneud yn amhosibl i gwtogi ar gwmpas y twnnel tra’n darparu 

cysylltiadau peirianneg boddhaol ar y naill ochr a’r llall. Ar ben hynny, 

rwy’n fodlon y byddai’n rhaid i dwnnel, a beiriannir i gynnwys traffordd 
fodern i safonau alinio llawn, fod tua 8km o hyd a byddai cost y dewis 

amgen, a amcangyfrifir yn £4.9 biliwn, yn fras gywir. 
 

8.463 Derbyniodd LlC y byddai mantais sylweddol i’r dewis amgen o ran osgoi 

Gwastadeddau Gwent yn llwyr a hefyd byddai manteision ymylol o ran 

ansawdd aer cyffredinol a sŵn traffig cyffredinol o gymharu â’r cynllun 

cyhoeddedig. Mae’r rhain yn fanteision pwysig ond o gymharu â’r cynllun 
cyhoeddedig byddai’r dewis amgen yn creu mwy o nwyon tŷ gwydr. 

 

8.464 Fodd bynnag, o ystyried diffygion y dewis amgen o ran peidio â bodloni’r 
rhan fwyaf o amcanion y cynllun, wrth fethu â mynd i’r afael ag 

anfanteision y draffordd bresennol i’r gorllewin o Gyffordd 26 a’r gost 

enfawr, dof i’r casgliadau canlynol ynghylch y dewis amgen: 
 

• mae’n annhebygol o fod yn fforddiadwy; 
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• ni fyddai’n rhoi gwerth am arian; 
 

• ni fyddai’n gwella traffordd yr M4 yn sylweddol ar hyd y rhan 

rhwng Magwyr a Chas-bach, a thrwy hynny, byddai’n 

anghynaliadwy, a 
 

• byddai’n arwain at broblemau amgylcheddol mewn cysylltiad â’r 

beirianneg a chael gwared ar ddeunydd y byddai angen ei gloddio 
drwy fryniau gogledd Casnewydd. 

 

8.465 Dof i’r casgliad, o gymharu â’r cynllun cyhoeddedig, bod anfanteision 
difrifol i’r dewis amgen ac ni ddylid symud ymlaen ymhellach arno 

[7.131-7.134]. 
 

Dewis Amgen 26 
 

8.466 Gellir ystyried yr awgrym hwyr hwn o ddewis amgen wedi’i leoli i’r 

gogledd o Dwneli Brynglas yn debyg i Ddewis Amgen 19, ac mae fy 

nghasgliad ar y Dewis Amgen hwnnw uchod. Rwy’n fodlon y byddai’n 
costio tua £700 miliwn, gan gynnig arbedion sylweddol dros y cynllun 

ond, yn fy marn i, mae’r BCR o 0.17 yn unig yn ei wneud yn annerbyniol 

fel cynllun sy’n cael ei gyllido’n gyhoeddus. Er fy mod hefyd yn fodlon y 

byddai’r dewis amgen yn darparu capasiti ychwanegol rhwng Cyffordd 25 
a Chyffordd 27 yr M4, mae’n amlwg na fyddai’n gwneud unrhyw beth i 

wella’r draffordd y naill ochr a’r llall i’r cyffyrdd hynny, gan gynnwys ar 

hyd y rhan brysuraf i’r gorllewin. Yn fy marn i, gellid ystyried bod 
cyfyngiadau i’r dwyrain a’r gorllewin yn anghynaliadwy, oherwydd yr 

angen amlwg i wella’r rhannau is-safonol hynny yn y dyfodol, ac mae 

hynny, ynghyd â’i BCR annerbyniol, yn arwain at y casgliad na ddylid ei 

ystyried ymhellach [7.135 -7.137]. 
 

Dewis Amgen 27 
 

8.467 Byddai’r strategaeth amgen hon, yn hytrach na llwybr, yn fanteisiol o 

ran osgoi Gwastadeddau Gwent. Daeth i’r amlwg trwy broses 

ailadroddol o ddefnyddio dewisiadau amgen eraill, neu rannau o 
ddewisiadau amgen eraill, ond hyd yn oed wedyn, ni ddiffiniwyd ei 

natur eang a gwasgaredig yn ddigonol i alluogi LlC i gynnal 

dadansoddiad meintiol ystyrlon a manwl ar ei holl agweddau. Fodd 

bynnag, rwy’n fodlon, wrth ddibynnu ar nifer o ddewisiadau amgen 
tebyg a allai gynnwys elfennau o’r strategaeth amgen hon, ac a 

gyflwynwyd yn fanwl yn yr Ymchwiliad ac a ddadansoddwyd yn 

briodol, y cafwyd digon o wybodaeth, wrth edrych ar gyfuniadau, i allu 
llunio casgliadau rhesymol ynghylch cyfyngiadau effeithiolrwydd 

cyffredinol y pecyn a argymhellir fel Dewis Amgen 27. 
 

8.468 O’r astudiaeth hon, gellir llunio’r casgliadau canlynol: 
 

• yn gyntaf, ni fyddai unrhyw elfen unigol o’r pecyn yn ddigonol i fynd 
i’r afael â’r problemau a geir ar yr M4 erbyn y flwyddyn ddylunio; 

 

• yn ail, byddai’r elfennau sy’n seiliedig ar ffyrdd, ar y cyd, sef lledu i 
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statws traffordd glyfar, creu twnnel ychwanegol ym Mrynglas ac 

adeiladu’r Llwybr Glas, yn llawer mwy costus na’r cynllun 

cyhoeddedig ond yn cynnig gwerth gwael am arian naill ai’n unigol 
neu mewn cyfuniadau; 

 

• ymddengys i mi, fel buddsoddiadau o arian cyhoeddus, y byddai 
elfennau hyn y strategaeth yn annerbyniol o wael; 

 

• byddai cau’r cyffyrdd presennol i’r gogledd o Gasnewydd yn 

aneffeithiol o ran lliniaru holl ran y draffordd i’r gogledd o 
Gasnewydd, ac yn hanfodol, yn fy marn i, byddai’n gwneud 

anghymwynas ddifrifol â thrigolion y ddinas, ac phobl sy’n defnyddio 

llwybrau presennol nad ydynt yn rhan o’r draffordd, a defnyddwyr 
trafnidiaeth gyhoeddus hefyd. Byddai cynnig o’r fath, naill ai’n unigol 

neu mewn cyfuniad, yn cynnig gwerth gwael am arian ac yn achosi 

effeithiau amgylcheddol anffafriol sylweddol ac anghyfleustra i 
breswylwyr gogledd Casnewydd a’r cyffiniau. Byddai’n achosi 

dargyfeiriadau diangen ac allyriadau llygredd y gellir eu hosgoi; 
 

• ar sail y prinder gwybodaeth a ddarparwyd gan yr eiriolwr, mae’n 
amhosibl asesu canlyniadau cost a manteision adeiladu system 

reilffordd ysgafn rhwng ardaloedd Casnewydd a Chaerdydd (fel rhan 

o’r pecyn hwn) ac unrhyw ostyngiad yn y straen y mae’r M4 yn ei 
ddioddef ar hyn o bryd, er fy mod yn nodi tystiolaeth LlC y byddai 

cynllun mor dra modern ond sydd heb ei gynllunio na’i raglennu hyd 

yn hyn yn cael effaith gymharol ddibwys ar draffig coridor presennol 

y draffordd, a 
 

• byddai adeiladu’r Llwybr Glas, ar wahân i fod yn economaidd 
anneniadol, yn gwneud anghymwynas â’r unigolion a’r cwmnïau 

masnachol hynny sy’n dibynnu ar hyn o bryd ar SDR pwysig yr A48 
yn ne Casnewydd a byddai’n ychwanegu sŵn a llygredd aer i 

gyffiniau uniongyrchol nifer sylweddol o dai preswyl, oherwydd natur 
uwch y cyffyrdd aml-lefel cyfagos. 

 

8.469 Y  casgliad  cyffredinol  ynghylch  Dewis  Amgen  27  yw  bod  tystiolaeth 

ddigonol i ddangos: 
 

• na fyddai unrhyw welliannau unigol yn seiliedig ar ffyrdd (yn y 
pecyn) yn bodloni anghenion yr M4; 

 

• bod y cyfuniadau o gynigion yn seiliedig ar ffyrdd yn israddol i’r 
cynllun cyhoeddedig o ran cynnig lliniaru digonol ar yr M4; 

 

• byddai’r gwelliannau ffyrdd unigol yn ddrud iawn a gyda’i gilydd 
neu ar eu pen eu hunain byddent yn cynnig gwerth gwael am 

arian; 
 

• byddai gwelliannau ffyrdd unigol yn niweidiol i’r amgylchedd ac yn 
amharu’n sylweddol ar draffig presennol; 

 

• na  ddylai’r  achos  dros  gau  cyffyrdd  ar  yr  M4  fynd  rhagddo 
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oherwydd yr effeithiau niweidiol difrifol y byddai hyn yn ei gael, 

heb ddarparu unrhyw fanteision sylweddol i’r draffordd; 
 

• byddai’r broses o ledu’r M4 bresennol i safon draffordd glyfar lawn 

yn anodd i’w gyflawni oherwydd gofynion gwelededd a 
thrawstoriad digonol, ac ni fyddai’r naill na’r llall yn ddigonol ar hyd 
y draffordd gyfyngedig hon, sydd ag ardaloedd preswyl wedi’u lleoli 

uwchlaw ac wrth ei hymyl, a byddai angen dymchwel rhai rhannau 
a byddai rhannau eraill yn cael eu heffeithio’n sylweddol gan y 

cynnig, a 
 

• byddai’r cyfuniadau o fesurau trafnidiaeth gyhoeddus yn eu hunain 

o fudd cyfyngedig i broblemau’r M4. 
 

8.470 Felly, dof i’r casgliad na ddylid ystyried ymhellach y pecyn amgen a 

argymhellir fel Dewis Amgen 27, yn ei gyfanrwydd neu’n rhannol [7.138- 
7.146]. 

 

Dewis Amgen 28 
 

8.471 Argymhellwyd y dewis amgen gyda’r bwriad o gynyddu cydnerthedd y 

rhwydwaith traffyrdd yng Nghyffordd 23, a fyddai’n fanteisiol pe byddai 
digwyddiad yn codi ar Ail Bont Hafren neu’r ffyrdd dynesu. Yn fy marn i, 

byddai’r fantais honno, rhwng popeth, yn cael ei gwella hefyd trwy 

ddarparu cysylltiad sy’n llifo’n rhydd rhwng traffyrdd yr M4 a’r M48 ond 
mae’r gost ychwanegol o tua £55 miliwn yn sylweddol ac rwy’n fodlon na 

fyddai’r buddsoddiad yn cael ei adennill drwy ddarparu manteision 

economaidd digonol. Yn ogystal, rwy’n fodlon fod effaith amgylcheddol y 
dewis amgen yn gymharol gytbwys ag effaith amgylcheddol y cynllun ac 

eithrio y byddai’n cael effaith niweidiol ar Dŷ a Gerddi Dewstow, ond 

byddai’n llai niweidiol i Ardal Gadwraeth Llanfihangel Rogiet. Yn fy marn i, 

y mater allweddol yw p’un a ellid cyfiawnhau’r gwariant sylweddol fel 
ffordd o wrthbwyso’r tarfu posibl, ond anaml iawn, ar y rhwydwaith. O 

ystyried prinder cymharol unrhyw ddigwyddiadau ar neu ger Ail Bont 

Hafren, a gan gydnabod y byddai llwybr dargyfeirio ar y draffordd yn 
bodoli beth bynnag, er y byddai rhywfaint o anghyfleustra yng 

Nghyffordd 23, ni allaf ddod i’r casgliad y byddai’r dewis amgen yn 

cynrychioli gwerth da am arian neu y gellir ei gyfiawnhau. Felly, dof i’r 
casgliad nad oes angen ystyried y dewis amgen ymhellach, er y ceir rhai 

manteision ym mhen dwyreiniol y cynllun [7.147-7.149]. 
 

Crynodeb o Gasgliadau ynghylch y Dewisiadau Amgen 
 

8.472 Ystyriwyd pob dewis amgen a gyflwynwyd yn yr Ymchwiliad yn unol ag 

Adran 258 (2) Deddf Priffyrdd 1980. Maent yn perthyn i bedwar categori. 
 

8.473 Yn gyntaf, roedd nifer yn welliannau cyfyngedig i briffyrdd  lleol,  yn 

bennaf ym mhen dwyreiniol y cynllun, i fynd i’r afael â phroblem 

ganfyddedig â phriffyrdd lleol, ac nid oes angen i’r Gweinidog rhoi sylw i 
hyn. Mae rhywfaint o deilyngdod i rai ohonynt, ond byddai’n fwy priodol i 

Gyngor Sir Fynwy ymdrin â’r rhain [7.59-7.74, 7.79-7.82, 7.107-7.118]. 
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8.474 Mae’r ail gategori yn cynnwys dewisiadau amgen sydd wedi’u cyfyngu i 

wella aliniad coridor presennol yr M4, ac mae pob un wedi’i hyrwyddo fel 

dewis amgen strategol i’r cynllun. Awgrymwyd rhai fel rhan o becyn o 
fesurau eraill. Yn fy marn i, gan na allai unrhyw un o’r dewisiadau amgen 

hynny fynd i’r afael â phroblemau presennol yr M4 neu broblemau yn y 

dyfodol mewn ffordd gynaliadwy, ac ni ellir eu cyfiawnhau’n economaidd 
fel buddsoddiad o arian cyhoeddus, gyda’r mesurau atodol neu hebddynt, 

dylid eu gwrthod fel rhai annigonol, a fyddai’n gwastraffu arian 

cyhoeddus ac ni ddylid eu hystyried ymhellach [7.88-7.99, 7.131-7.146]. 
 

8.475 Roedd y trydydd categori yn gasgliad yn seiliedig ar gysyniad y Llwybr 

Glas o wella coridorau SDR yr A4810 ac A48 yng Nghasnewydd. Honnwyd 

bod pob un o’r rhain yn ddewisiadau amgen strategol gan eu cynigwyr, 
ond ar ôl ymchwilio, gwelwyd eu bod yn ddifrifol ddiffygiol fel mesurau 

lliniaru ar gyfer y draffordd yn y tymor byr neu’r tymor hir ac felly ni 

fyddent yn gynaliadwy. Mae’r ffactor hwnnw, ynghyd â chreu gwibffordd 
drefol uchel ger mannau lle mae pobl yn byw a rhoi baich ychwanegol ar 

ffordd gasglu/ddosbarthu bwysig y mae llawer o ddiwydiannau, 

sefydliadau masnachol a dosbarthwyr yn dibynnu arni, yn fy arwain yn 

gadarn at y farn na ddylid ystyried yr un o’r rhain ymhellach [7.9 - 
7.39,7.119-7.130]. 

 

8.476 Roedd y pedwerydd categori yn ddewisiadau amgen strategol, gan 
ddefnyddio aliniad y cynllun cyhoeddedig i’r gorllewin o Waith Dur 

Llanwern. Rwy’n fodlon y gellid cyfiawnhau rhai o’r rhain fel cynlluniau 

sy’n unol â’r Strategaeth Genedlaethol, sef cynnig: gwelliant sylweddol i’r 

M4 o gwmpas Casnewydd. Y gorau o’r casgliad hwn oedd Dewis Amgen 3 
– y Llwybr Gwyrdd [7.40, 7.76-7.78, 7.84-7.87, 7.100, 7.147-7.149]. 

 

8.477 Fodd bynnag, fel y nodaf isod, rwyf o’r farn bod y Cynlluniau a’r 

Gorchmynion drafft, pan fyddant wedi’u haddasu, yn bodloni’r prawf 

statudol a osodir yn Adran 10 (2) Deddf Priffyrdd 1980, sy’n diffinio’r 

cynllun cyhoeddedig fel un y dangosir ei fod er budd y cyhoedd. Rhaid 
iddo ddilyn fy mod yn derbyn y ddadl a gyflwynwyd gan LlC ynghylch yr 

amod hwnnw’n cwestiynu unrhyw angen pellach i ystyried unrhyw ddewis 

amgen gan fod yr achos o blaid cynllun dewisol cyhoeddedig y Gweinidog 
wedi’i brofi. Fodd bynnag, hyd yn oed os gosodir y dehongliad cyfreithiol 

hwnnw o’r neilltu, pwysleisiaf fy mod yn sicr nad oedd unrhyw un o’r 

dewisiadau amgen strategol a gyflwynwyd gan wrthwynebwyr yn well 
na’r cynllun cyhoeddedig. Felly, dof i’r casgliad, gan y profwyd bod y 

cynllun cyhoeddedig er budd y cyhoedd, nad oes angen i Weinidogion 

ystyried unrhyw ddewisiadau amgen ymhellach, ac eithrio Dewis Amgen 

11, sef ffordd ymuno ychwanegol yng Ngwasanaethau Magwyr, sydd â 
theilyngdod [7.1-7.149]. 

 

Casgliadau mewn perthynas â Gwrthwynebiadau Ysgrifenedig eraill, gan 
bobl na oeddent yn gwneud datganiadau yn yr Ymchwiliad 

 

8.478 Cafwyd llawer iawn o wrthwynebiadau ysgrifenedig yn erbyn gweithredu’r 

cynllun, gyda’r rhan fwyaf, ond nid pob un, ar ffurf a ymddangosai’n ffurf 

ragnodedig. Ar y cyfan, nid yw’r gwrthwynebiadau hyn a’r rhai unigol yn 
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erbyn egwyddor y cynllun yn ddigon penodol i’w gwneud yn ofynnol 

iddynt gael eu hasesu’n llawn ac yn fanwl, ac eithrio ar faterion a 

drafodwyd ac yr adroddwyd arnynt uchod. Mae llawer o’r rhain yn 
ailadrodd y pwyntiau perthnasol a wnaed gan eraill, ac yn aml maent yn 

gwneud pwyntiau cyffredinol am honiadau, yr adroddir arnynt yn fy 

nghasgliadau ar rinweddau ac anfanteision y cynllun. Yn fy marn i, nid 
yw’r beirniadaethau hyn, naill ai ar y cyd neu ar wahân, yn gorbwyso’r 

prawf o’r manteision i’r cyhoedd sydd ynghlwm wrth y cynllun, o ystyried 

cyfanswm y gwrthwynebiadau iddo. Yn fy marn i, nid oes unrhyw beth yn 
y gwrthwynebiadau ysgrifenedig sy’n weddill, naill ai’n lleol neu’n 

strategol, a fyddai’n gwneud i mi ddod i’r casgliad y byddai gweithredu’r 

cynllun yn cael effeithiau niweidiol annerbyniol. 
 

Casgliad ar Ymrwymiadau Amgylcheddol 
 

8.479 Mae dogfen helaeth (ID 009f) yn cynnwys y gofrestr o ymrwymiadau 

amgylcheddol ac mae’n diffinio ym mharagraff 1.21 eu rôl ym mhroses 

ddatblygu barhaus y cynllun. Fel y nodwyd yn gyson yn yr adroddiad 
hwn, rhoddir pwys mawr i’r ymrwymiadau hyn. Neilltuwyd nifer o 

sesiynau’r Ymchwiliad i drafodaethau ar ymrwymiadau lle’r oedd Mr 

McCooey a minnau’n gallu ymchwilio’n ddwfn i faterion. Roedd 
gwrthwynebwyr yn bresennol ac wedi gwneud sylwadau arnynt hefyd. 

Roeddwn yn glir bod CNC yn dibynnu ar lawer o’r ymrwymiadau i fynd i’r 

afael â’i bryderon a bu’n gweithio’n helaeth â LlC i lunio datrysiadau. 

Sylwaf fod RSPB o’r farn bod yr ymrwymiadau o bwysigrwydd mawr a 
bu’n cymryd rhan mewn deialog adeiladol iawn a arweiniodd at ddatrys 

llawer o bryderon manwl. Arweiniodd y gwaith hwn at 10 ailadroddiad o’r 

gofrestr. Cymeradwyaf yr ymrwymiadau hyn i Weinidogion fel 
mecanwaith hanfodol i sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu yn unol 

â’r Datganiad Amgylcheddol a’i gynllun lliniaru. 
 

Cydbwyso terfynol y ddadl dros ac yn erbyn y cynllun 
 

8.480 Mae buddion cystadleuol dilys a chadarn dan sylw yma, ac rwyf wedi 

mynd i’r afael â’r rhain yng nghorff yr adroddiad a chasgliadau 

cynharach. Nawr, rwy’n mynd i’r afael â’r cwestiwn o le y dylai’r 

cydbwysedd rhyngddynt fod. 
 

8.481 Mae’r cynllun yn ymwneud â phrif ran o rwydwaith traffyrdd strategol y 

DU a’r ffordd bwysicaf yng Nghymru. Canfûm fod y dystiolaeth o 

broblemau difrifol ar y rhan hon o’r M4 yn ddiamheuol a bod yr achos 
dros ddatblygu cynllun i fynd i’r afael â’r mater hwnnw’n aruthrol. 

Derbyniodd y draffordd arfaethedig gefnogaeth eang ledled De Cymru, 

gan gynnwys cefnogaeth llawer o awdurdodau lleol a phobl sy’n 

ymwneud â sefydliadau diwydiannol a masnachol, ac roedd hyn yn 
drawiadol iawn. Yn rhyfeddol, nid oedd unrhyw awdurdod lleol yn 

gwrthwynebu. 
 

8.482 Mae’n amlwg y bu’r cynllun yn brif ddyhead polisi i LlC ers blynyddoedd 

ac rwyf o’r farn y byddai’n cyd-fynd â pholisïau cynllunio lleol sydd wedi 
diogelu ei safbwynt yn unol â’r cynlluniau datblygu lleol perthnasol. Mae’r 
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ymrwymiad i adeiladu ffordd liniaru’r M4 wedi bod, ac yn parhau i fod, yn 

rhan o gynlluniau cenedlaethol i fodloni amcanion a nodau lles y 

Llywodraeth o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Yn 
gyffredinol, byddai’r cynllun yn cydymffurfio â Pholisi Cynllunio Cymru o 

ran ansawdd aer, sŵn, amaethyddiaeth, perygl llifogydd a datblygu 

economaidd. Byddai gwrthdaro â’r polisïau ar dreftadaeth ddiwylliannol, 
effaith ar y dirwedd a chadwraeth natur. 

 

8.483 Roedd y broses a arweiniodd at y penderfyniad gan Weinidogion i 

gyhoeddi’r Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft ar gyfer datrysiad sy’n 

seiliedig ar ffyrdd i’r broblem amlwg wedi ystyried pecyn mawr o 

opsiynau ymarferol, gan gynnwys llwybrau amgen a dewisiadau 
trafnidiaeth gyhoeddus cyn dod i’r casgliad mai dim ond datrysiad sy’n 

seiliedig ar ffyrdd fyddai’n gwneud y tro. Roedd corff annibynnol o’r farn y 

bu’r broses ymgynghori yn “enghreifftiol”, ac yn fy marn i, dangoswyd 
bod y broses yn unol â’r “ffyrdd o weithio” sydd wedi’u hymgorffori yn 

Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’n arwyddocaol hefyd y bu 

Cynllun Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd yn destun her gyfreithiol 
aflwyddiannus ond manwl ar seiliau tebyg i’r rhai a ddilynwyd gan rai 

pobl yn ystod yr Ymchwiliad. Roedd yn eithaf amlwg y bu cynaliadwyedd 

wrth wraidd cynlluniau a rhaglenni polisi LlC yn gyson ers nifer o 

flynyddoedd a bu dyletswydd gyfreithiol glir ar y Llywodraeth i weithredu 
mewn ffordd gynaliadwy ers 1998. Mewn ffordd, mae Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol, sy’n fwy diweddar, yn codeiddio ac yn mireinio’r 

ddyletswydd sylfaenol honno ac ni welaf unrhyw anhawster wrth dderbyn 
bod y broses gyffredinol a gymerodd y cynllun yn ei flaen i’r Ymchwiliad 

wedi cydymffurfio â’r dyletswyddau a nodir o dan y Ddeddf [4.1-4.8]. 
 

8.484 O ran ei effeithiolrwydd, mae’n amlwg y byddai’r cynllun yn haneru’r 
traffig ar y draffordd is-safonol flinderus bresennol, ac y byddai, mewn un 

cam, yn datrys y broblem dagfeydd, gan leihau’n sylweddol y nifer o 

ddigwyddiadau, yr oedi a’r llygredd, a byddai miloedd o bobl yn elwa. 
Rwy’n argyhoeddedig y byddai’n lleihau’n sylweddol yn nifer o 

ddamweiniau sy’n achosi anafiadau personol hefyd. Heb y cynllun, mae’r 

dystiolaeth yn nodi y byddai amodau traffig yn dirywio’n sylweddol o 
gymharu â’r sefyllfa heddiw sydd eisoes yn anfoddhaol, ac yn ôl pob 

tebyg, byddai economi De Cymru’n dioddef ymhellach [4.79-4.81]. 
 

8.485 Byddai’r cynllun, o ystyried risgiau a datblygiadau annisgwyl posibl, yn 

ddrud ac yn costio tua £1.4 biliwn ond rwyf wedi fy narbwyllo y byddai’r 
gost uchel yn rhoi cyfradd adenillion economaidd gadarnhaol, sy’n 

debygol o fod wedi’i hamcangyfrif yn rhy isel yn y dystiolaeth, ac wrth 

ddileu ansicrwydd o ran teithio, canfyddiad negyddol a realiti’r oedi 
mynych ar y draffordd, mae’n bosibl y bydd yn rhoi hwb economaidd 

pellach i’r rhanbarth. Os felly, byddai’r gyfradd adenillion gadarnhaol yn 

cael ei gwella fel y byddai’n darparu gwerth gwell fyth am arian, a fyddai 
yn ôl pob tebyg yn cael ei phennu fel cyfradd adenillion dda yn 

nherminoleg buddsoddiad y Llywodraeth. Mae’n ddealladwy y bu 

cefnogaeth eang i’r cynllun gan y sectorau busnes a thwristiaeth ar sail y 

dadleuon a’r materion hyn [4.129-4.131, 4.133, 4.138]. 
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8.486 Byddai’r cynllun o fudd i wasanaethau bysiau wrth gael gwared ar 

dagfeydd ac ansicrwydd a byddai’n lliniaru’r SDR brysur yng 

Nghasnewydd gan alluogi’r ffordd hanfodol honno i berfformio’i 
swyddogaeth gasglu – dosbarthu yn effeithlon. Hefyd, byddai’r cynllun yn 

denu traffig i ffwrdd o’r prif ffyrdd llai addas o’r dwyrain i’r gorllewin a 

byddai’r manteision amgylcheddol ac economaidd canlyniadol yn lledu 
dros ardal fawr. Darperir mynediad rhagorol i ardaloedd preswyl a 

diwydiannol Casnewydd ac i Ddociau Casnewydd o’r draffordd arfaethedig 

a’r draffordd bresennol. 
 

8.487 Byddai’r cynllun yn darparu priffordd strategol a fyddai’n gwasanaethu 

pobl De Cymru’n dda am gyfnod yn ymestyn ymhell y tu hwnt i flwyddyn 

ddylunio 2039, ac yn wahanol i’r M4 bresennol, byddai’n gallu dygymod 
â’r traffig ychwanegol anochel a fyddai’n sicr o ddefnyddio’r draffordd pan 

ddaw tollau Pont Hafren i ben. Felly, o ran traffig, gellir ei ystyried yn 

ddatblygiad cynaliadwy [4.79-4.81]. 
 

8.488 Roedd llawer yn gwrthwynebu’r cynllun, a gan osod i’r neilltu’r pwynt bod 

rhai gwrthwynebwyr yn gwrthwynebu polisi’r Llywodraeth o adeiladu 
unrhyw briffyrdd, roedd nifer fwy eisiau gweld arian cyhoeddus yn cael ei 

wario ar brosiectau eraill. Roedd rhai wedi cyflwyno syniadau eang a heb 

eu diffinio yn ymwneud â thrafnidiaeth gyhoeddus fel dewisiadau amgen, 
ond roedd prif bwyslais y gwrthwynebiadau yn canolbwyntio yn erbyn 

adeiladu’r cynllun ar draws Gwastadeddau Gwent a’i SoDdGA. Cafwyd 

llawer o bwyntiau lleol ac unigol eraill, ond dyna’r mater pennaf a godwyd 
gan wrthwynebwyr penderfynol. Felly, mae angen gosod y bygythiad 

gwirioneddol hwn mewn cyd-destun. 
 

8.489 Mae Gwastadeddau Gwent yn ddarn gwastad anferth o dir sy’n ymestyn o 
gyrion Caerdydd i du hwnt i Ail Bont Hafren ac o Aber Afon Hafren i 

barthau diwydiannol a masnachol deheuol Casnewydd. Gan gydnabod 

natur warchodedig y SoDdGA o fewn Gwastadeddau Gwent, aeth LlC ati’n 
fwriadol i osod aliniad y cynllun a gynigir mor bell i’r gogledd ag y bo’n 

ymarferol, gan gadw’r rhan fwyaf o Wastadeddau Gwent i’r de. Er hynny, 

roedd pob parti’n cytuno y byddai’r cynllun yn cael effaith niweidiol 

sylweddol ar y SoDdGA a nodwedd gymwys y rhwydwaith ffosydd draenio 
a’r bywyd gwyllt, ac ar rywogaethau eraill, gan gynnwys adar a gwenyn. 

Fodd bynnag, y realiti anochel yw mai dim ond tua 2% o arwynebedd y 

Gwastadeddau fyddai’n cael ei effeithio a thua 2% o’r rhwydwaith ffosydd 
draenio o ran ei hyd. 

 

8.490 Nid oes unrhyw amheuaeth y byddai’r cynllun yn cael effaith niweidiol 

sylweddol ar dirwedd hanesyddol Gwastadeddau Gwent ac, er y gellir 

cynnal rhywfaint o archwilio a gwaith dehongli archaeolegol, ni ellir 

lliniaru’r effaith honno. Mae’n rhaid i hyn bwyso yn erbyn y cynllun ac 
rwy’n cytuno â’r consensws y byddai’r effaith leol yn ddifrifol, ond rwy’n 

anghytuno â’r sawl a honnodd yn afrealistig y byddai’r cynllun yn 

dinistrio’r SoDdGA. Mae’r honiadau hynny’n anghywir. Er fy mod yn 
derbyn yn llwyr hefyd y byddai effaith sylweddol ar SoDdGA a 

rhywogaethau Gwastadeddau Gwent, yn bennaf oherwydd y byddai’n 

gwaethygu’r effaith o wahanu ardaloedd o bobtu’r ffordd. 



Adroddiad: APP/16/516215 

488 

 

 

 
 
 

8.491 Mewn amgylchiadau o’r fath, mae llawer yn dibynnu ar y mesurau lliniaru 

a gynigir i wrthbwyso difrifoldeb yr effaith, ac effeithiolrwydd y systemau 

draenio arfaethedig. Yn hyn o beth, mae’n amlwg bod LlC wedi cymryd 
camau anghyffredin ac wedi cydweithio â CNC i gyfnewid y tir a effeithir, 

drwy brynu gorfodol arfaethedig a throsi ardaloedd addas a chloddio 

ffosydd draenio a rhewynnau newydd a fyddai’n gwneud mwy na 
gwrthbwyso’r niwed a achosir gan y cynllun. Mae’n bwynt pwysig hefyd 

bod LlC wedi gofyn i CNC berffeithio trefn reoli a chynnal a chadw a 

ddylai sicrhau camau lliniaru llwyddiannus. Yn wir, i roi hynny mewn cyd- 
destun pellach, yn y tymor canolig, byddai’r Gwastadeddau yn fwy o faint 

ac mewn cyflwr gwell yn ecolegol nag y maent heddiw. Wrth fynegi 

boddhad bod agwedd LlC tuag at fesurau lliniaru wedi bod yn drylwyr 

iawn, dyfynnaf ymateb CNC, a gadarnhaodd eu bod “y gorau y gallent 
fod”. Fodd bynnag, nid oes unrhyw un yn amau difrifoldeb yr effaith yn y 

cyfnod interim, er ei bod yn ffaith amlwg bod tynnu rhwystrau a chnydio 

yn effeithio ar ganran lawer fwy o’r rhwydwaith ffosydd draenio bob 
blwyddyn (tua 14%) na’r hyn a fyddai’n cael ei effeithio gan y cynllun 

(tua 2%). 
 

8.492 Yn ogystal, mae LlC wedi gweithio’n agos â CNC ac wedi datblygu 
strategaethau lliniaru cytunedig ar gyfer rhywogaethau a effeithir fel y 

bydd materion y trwyddedau angenrheidiol yn annhebygol o gael eu 

gwrthod. Mae LlC wedi cydweithio â CNC i fynd i’r afael â’r holl bryderon 
a godwyd ac mae hyn wedi arwain at gytundeb i raddau helaeth iawn 

sy’n ddigon i alluogi CNC i adrodd bod y rhan fwyaf o’i bryderon wedi cael 

sylw. Yn arbennig, tynnaf sylw at y datganiadau tir cyffredin cynhwysfawr 
a’r ymrwymiadau amgylcheddol a baratowyd. Mae’r gwaith cydweithredol 

i leddfu’r effeithiau ar rywogaethau a warchodir wedi bod yn arbennig o 

drawiadol. Cyfeiriaf at y mesurau arfaethedig ar gyfer Garanod a 

Phathewod fel enghreifftiau da o hyn. Fodd bynnag, mae’n hanfodol bod 
yr addewidion a wneir yn yr ymrwymiadau amgylcheddol a’r datganiadau 

tir cyffredin yn cael eu gweithredu yn ystod y cyfnodau adeiladu, monitro 

ac ôl-ofal hirdymor ac rwy’n hollol hyderus y byddant. Mae’n  rhaid 
pwyso’r effeithiau niweidiol anochel ar SoDdGA Gwastadeddau Gwent yn 

erbyn y cynllun ond rwy’n fodlon y cymerwyd pob cam rhesymol posibl i 

liniaru’r effeithiau hynny. Rwyf yn fodlon, felly, o ystyried fy 
nghasgliadau uchod, ar sail yr holl wybodaeth sydd ar gael, fod y 

dyletswyddau cymwys o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) wedi cael 

eu bodloni. 
 

8.493 Y tu hwnt i’r effeithiau ecolegol, cytunir y byddai’r cynllun yn effeithio’n 

niweidiol ar dirwedd hanesyddol Gwastadeddau Gwent ac ni ellid lliniaru 

hynny. Er y gallai’r effeithiau niweidiol ar y SoDdGA fod yn rhai dros dro, 
byddai’r effaith ar y dirwedd hanesyddol, ac ar asedau treftadaeth, yn 

barhaol, er y byddai’r cynigion i adleoli Tŷ Woodlands a’r safle clymu 

balwnau amddiffyn yn lleihau’r effeithiau ac mae’n werth nodi nad yw 

Cadw wedi gwrthwynebu’r cynllun. 
 

8.494 Byddai’r effaith ar Ddociau Casnewydd yng nghyhoeddiad cychwynnol y 

Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft wedi bod yn annerbyniol o ddifrifol. 
Fodd  bynnag,  yn  dilyn  trafodaethau  helaeth,  gwnaed  cynigion  i’w 



Adroddiad: APP/16/516215 

489 

 

 

 
 
 

cynnwys yn y cynllun a fyddai’n lleihau difrifoldeb yr effaith i un sy’n 

gymharol fach, a byddai’r addasiadau a fyddai’n cael eu cynnwys yn y 

cynllun yn gwrthbwyso’r effeithiau hynny i raddau helaeth yn y pen draw 
ac yn darparu seilwaith weithio foddhaol ar gyfer y Dociau. 

 

8.495 Yn ogystal, mae LlC wedi gweithio’n uniongyrchol â’r holl berchenogion tir 
a phreswylwyr a effeithir a daethpwyd i lawer iawn o gytundeb rhwng y 

partïon i’r graddau fy mod yn fodlon y byddai’r newidiadau ac addasiadau 

a gynigir yn golygu bod y gwrthwynebiadau sy’n parhau yn ymwneud yn 
bennaf ag iawndal. 

 

8.496 Ar ôl ystyried yr holl wrthwynebiadau i’r cynllun yn ogystal â’r 

manteision, rwy’n ymwybodol o’r ffaith na ellir ei osgoi bod cynnal 
effeithlonrwydd y rhwydwaith traffyrdd yn flaenoriaeth o ran trafnidiaeth 

yng Nghymru ac mae angen mesurau yn glir ac ar frys i fynd i’r afael â 

phroblem benodol yr M4 o amgylch Casnewydd. Dof i’r casgliad bod y 
cydbwysedd yn disgyn yn glir o blaid adeiladu’r cynllun a fyddai’n arwain 

at gymaint o fudd i’r cyhoedd. Byddai iawndal yn daladwy i’r sawl a 

effeithir yn uniongyrchol, ac yn fy marn i, â’r ymroddiad a addawir, gellir 

lliniaru effeithiau niweidiol ecolegol y cynllun yn foddhaol erbyn y tymor 
canolig. 

 

 Y cynig ion ar g yfer Ff ordd Caerllion a’r gefnffordd newydd  
 

8.497 Yn fy marn i, mae’r cynigion ar gyfer israddio statws yr M4 bresennol yn 

gydnaws â’r cynigion ar gyfer adeiladu’r draffordd newydd, a gan 

gydnabod haneru cyfaint y traffig, byddai’n darparu cefnffordd effeithlon. 

Wedi dweud hynny, tynnaf sylw at bryder un gwrthwynebydd, a 
fynegwyd mewn sesiwn bwrdd crwn yn ystod yr Ymchwiliad, bod angen 

gofal technegol ar gynllun terfynol gosodiad y ffyrdd dynesu at Dwnnel 

Brynglas tua’r gorllewin. Cefnogaf y cais hwnnw oherwydd y gwrthdaro 
posibl o ran symudiadau traffig tua’r gorllewin yn y lleoliad hwnnw ac 

rwy’n argymell cynnal archwiliad dwys lleoledig ar ddiogelwch ar y ffyrdd 

er mwyn rhoi ffocws i’r pwynt hwn [4.127, 4.128]. 
 

8.498 Byddai creu cysylltiad uniongyrchol o Ffordd Caerllion, Casnewydd i’r M4 

bresennol tua’r gorllewin o fudd sylweddol i fodurwyr lleol, byddai’n 

fanteisiol yn economaidd ac yn symudiad cadarnhaol o ran gwaredu 
traffig trefol sy’n llygru o ganol Casnewydd. Byddai capasiti gweddilliol y 

gefnffordd yn ddigonol ac mae ei haliniad yn llawer mwy priodol i’w 

statws yn y dyfodol na’r hyn sy’n bodoli. Rwy’n argyhoeddedig bod y 

cynigion hyn ar gyfer y gefnffordd newydd yn fanteisiol i fudd y cyhoedd 
a’u bod yn bodloni’r prawf a nodir ym mharagraff 8.5. Dof i’r casgliad y 

dylid cymeradwyo’r cynigion ar gyfer y gefnffordd [4.127, 4.128]. 
 

Y cynigion dros ddyfrffyrdd mordwyadwy 
 

8.499 Roedd llinell arfaethedig y cynllun, wrth groesi trwy Ddociau Casnewydd 

ar draphont a thros y dyfroedd mordwyadwy o fewn y Dociau a thu allan 

iddynt, wedi arwain at gryn dipyn o waith cydweithredol rhwng ABP, LlC 
ac eraill, ac o ganlyniad cafwyd cytundeb y dylai’r cynllun fynd rhagddo 
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yn amodol ar gafeatau a ddogfennwyd yn dda rhwng ABP a LlC ynghylch 

cwmpas y gwaith sy’n ofynnol o fewn y Dociau. Roedd rhai 

gwrthwynebiadau gan denantiaid statudol ABP yn parhau ond nid oedd yr 
un ohonynt, yn fy marn i, yn sylweddol. Mae’r cyrff statudol hynny sy’n 

gyfrifol am ddiogelwch, mordwyo a’r amgylchedd wedi rhoi’r gorau i’w 

gwrthwynebiadau cynharach, gan alluogi pecyn boddhaol o fesurau ac 
addasiadau diogelwch morol i ddod i’r amlwg o’r gyfres hir o ymdrechion 

cydweithredol [4.98-4.102]. 
 

Nodaf fod Comisiynwyr Harbwr Casnewydd yn fodlon â’r pecyn terfynol o 

fesurau ac rwy’n fodlon y byddai’r canlyniad terfynol yn mynd i’r afael yn 

foddhaol â gofynion rhesymol o ran mordwyo a diogelwch o fewn y 

Dociau a thu allan iddynt, yn amodol ar fy awgrymiadau cynharach 
ynghylch diogelu rhag tân ar gyfer tu isaf y draphont yn y dociau. Dof i’r 

casgliad y byddai’r cynllun yn darparu ar gyfer buddiannau rhesymol o 

ran mordwyo, a byddai’r prawf a amlinellir yn Adran 107 (1) a (2) Deddf 
Priffyrdd 1980 yn cael ei fodloni trwy wneud y Cynlluniau ac adeiladu 

pont droi ar draws Junction Cut [4.98-4.102]. 

 

 
 

Casgliadau mewn perthynas â Chynlluniau a Gorchmynion Llinell y 
Priffyrdd 

 

Rwy’n fodlon y byddai’r newidiadau arfaethedig i’r rhwydwaith traffyrdd a 

chefnffyrdd, gan gofio gofynion cynllunio lleol a chenedlaethol, gan 

gynnwys gofynion amaethyddiaeth a’r gyfraith, yn fanteisiol ac er budd y 

cyhoedd at ddibenion gwella’r system genedlaethol o lwybrau ar gyfer 
traffig drwodd yng Nghymru. 

 

8.500 Byddai’r cynllun, wedi’i adeiladu yn unol â’r Cynlluniau a’r Gorchmynion, 

yn dod â buddion cyhoeddus enfawr i Dde Cymru ac yn arwain at 
fanteision clir o ran iechyd a’r amgylchedd lleol yng Nghasnewydd, ond 

byddai’n dod â chost sylweddol wrth groesi dros Wastadeddau Gwent, â’u 

hamgylchedd a’u tirwedd prin, a byddai’n effeithio’n niweidiol ar 
amaethyddiaeth a chymunedau. Byddai’n gostus ond yn rhoi gwerth da 

am arian. Er gwaethaf lleisiau amheus yn cynrychioli dau wrthwynebwr, 

yn ôl pob tebyg, byddai’r cynllun yn rhoi hwb sylweddol i economi 
Casnewydd a ledled De Cymru fel y dadleuir gan lawer o gefnogwyr o 

blith awdurdodau lleol, cyrff cenedlaethol, economegwyr, cyrff masnachol 

a diwydiannau [Adran 5, 6.113-6.131, 6.133, 6.135, 6.137]. 
 

Casgliadau mewn perthynas â’r Gorchymyn Ffyrdd Y my l  
 

8.501 Rwyf wedi astudio’n fanwl amserlenni a chynlluniau’r ddau Orchymyn 

Ffyrdd Ymyl ac wedi ystyried yr holl addasiadau a awgrymwyd. Nid oes 

unrhyw dystiolaeth i awgrymu y byddai unrhyw barti yn cael ei niweidio’n 
andwyol gan yr addasiadau hyn. Mae’r holl gynigion mewn perthynas â 

chyfleusterau mynediad preifat neu ffyrdd ymyl dros dro neu barhaol yn 

rhesymol ond rwy’n derbyn, yn anochel, y byddai rhai amgylchiadau 
cymhleth yn achosi anhawster dros dro i ychydig o bobl yn ystod y 
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cyfnod adeiladu. Nodaf y byddai LlC yn cadw mewn cysylltiad aml â’r 

partïon yr effeithir arnynt a thynnaf sylw at yr angen hanfodol hwnnw. 

Mynegwyd pryder arbennig ynghylch yr ymyrraeth â Thyn-y-Brwyn (hyd 
yn oed gydag addasiad i’r Gorchymyn), The Beeches a chau Knollbury 

Lane dros dro. Yn fy marn ni, gellir gwneud y cynigion cyfiawnadwy hyn 

yn dderbyniol drwy ddarpariaeth gynnar o fannau pasio ar hyd llwybr y 
briffordd amgen i Knollbury Lane a gwyliadwriaeth gyson mewn 

perthynas ag anghenion The Beeches. Dof i’r casgliad bod y profion a 

osodir allan ar gyfer y ddau Orchymyn Ffyrdd Ymyl ym mharagraff 8.8 
wedi’i bodloni yn amodol ar y gofynion uchod [6.109-6.112, 6.81, 6.82, 

6.735-6.739]. 
 

 Casgliada u mewn per thynas â’r Gorchymyn Prynu Gorfodo l (CPO )  

8.502 Rwyf hefyd wedi astudio’n fanwl yr amserlen a’r cynlluniau a ddaw gyda’r 
CPO ac ni allaf ddod o hyd i dystiolaeth o unrhyw gynnig i brynu unrhyw 

dir neu hawliau ac eithrio’r rhai sy’n angenrheidiol ar gyfer gweithredu’r 

cynllun, ac eithrio’r lleiniau hynny y bwriedir eu haddasu yn Atodiad Ch yr 

adroddiad hwn a lleiniau 6/4y, 14/4b, 15/9m, 16/17c a 17/6a y CPO, ac 
ni allaf ddod o hyd i lawer o gyfiawnhad yn y dystiolaeth ac nid oes 

unrhyw gyfiawnhad sydd, hyd y gwelaf i, yn gymhellol. Yn fy marn i, 

dylid addasu’r CPO i eithrio’r lleiniau hyn. Ar wahân i’r lleiniau hyn, rwy’n 
fodlon bod LlC yn dangos yr angen am bob llain arall, gan ystyried y 

rhestr arfaethedig o addasiadau CPO yn Atodiad Ch. 

8.503 Ni chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth gymhellol i nodi unrhyw rwystr posibl 

i’r cynllun fynd rhagddo, er y byddai angen nifer o ganiatadau pellach 
mewn perthynas â’r Dociau. Ymddengys i mi y cafodd yr holl rai y byddai 

eu hangen eu nodi yn yr Ymchwiliad ac maent wedi’u cofnodi. Daeth 

tystiolaeth bwerus a darbwyllol i’r amlwg yn ystod yr Ymchwiliad i 
ddangos na fyddai adeiladu’r cynllun yn anghyfreithlon, ond tynnaf sylw 

at y materion cyfreithiol y gwnaf sylwadau yn eu cylch uchod. Mae cyllid 

gan y Llywodraeth wedi’i glustnodi ar gyfer y prosiect, a chynigir ei 

ddechrau’n gynnar yn dilyn cwblhau’r gweithdrefnau statudol, ac yn 
rhinwedd y rhain, nid oedd unrhyw gaffael tir cynamserol yn amlwg. 

8.504 Dof i’r casgliad, yn amodol ar y pwyntiau hyn, bod y profion a osodir allan 

ym mharagraff 8.9 ar gyfer pryniant gorfodol y tir a’r hawliau sydd eu 

hangen ar gyfer adeiladu a chynnal a chadw’r cynllun gan Weinidogion 
Cymru wedi’u bodloni. 

 Casgliada u ar Addas ia dau i’r Cyn llun iau a’r Gorchmynion  

8.505 Rwyf wedi astudio pob un o’r addasiadau a gynigir a nodir yn Atodiad D 
yr adroddiad hwn ac rwy’n fodlon, pe byddent yn cael eu mabwysiadu, na 

fyddent yn niweidio unrhyw barti. Hefyd, rwy’n fodlon na fyddai unrhyw 

un ohonynt yn newid yn sylweddol y Cynlluniau neu’r Gorchmynion o 

fewn ystyr y Ddeddf Priffyrdd Atodlen 1 Rhan 1 Adran 8(3), gan drwy 
hynny osgoi’r angen i ofyn am sylwadau pellach ar yr addasiadau hyn. 

Casgliadau mewn perthynas â mater Tystysgrifau Adran 19 

8.506 Yn dilyn fy astudiaeth o’r achosion dros gaffael tir comin a rhandiroedd 
statudol a’m harchwiliad o’r safleoedd priodol a glustnodwyd fel tir 

cyfnewid, dof i’r casgliad: 
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• bod yr ardaloedd o dir cyfnewid yn fwy na’r hyn sydd i’w gaffael; 

• y byddai ansawdd y tir cyfnewid yn foddhaol; 

• y byddai’r lleoliadau a gynigir ar gyfer y tiroedd cyfnewid yr un 
mor fanteisiol i’r sawl sydd â buddion yn y tiroedd, ac 

• y gellir cyfiawnhau prynu gorfodol yr ardaloedd cyfnewid er budd y 

cyhoedd. 

Mae’n dilyn, gan fod y profion hyn wedi’u bodloni mewn perthynas â’r tir 

comin a’r rhandiroedd statudol yr effeithir arnynt, fy mod yn fodlon y gall 

Weinidogion gyhoeddi’r Tystysgrifau Adran 19 priodol o dan Ddeddf 

Caffael Tir 1981 [4.152-4.155]. 

Casgliadau Cyffredinol ar y Cynllun 

8.507 Yn fy marn i, ceir achos cryf dros weithredu’r cynllun er mwyn lliniaru 

problem ddifrifol ar y rhwydwaith traffyrdd strategol. Mae’r Cynlluniau a’r 

Gorchmynion Llinell yn dderbyniol, ac mae dau ohonynt wedi’u haddasu 

yn unol ag Atodiad D. Felly, yn fy marn i, mae’r cynllun er budd y 
cyhoedd, mae’n bodloni’r prawf a ddiffinnir ym mharagraff 8.7 uchod a 

dylid caniatáu iddo fynd rhagddo er gwaethaf y dirwedd a’r amgylchedd 

sensitif y byddai’n mynd drwyddynt. Ni fyddai’r cynllun, yn fy marn i, yn 
cael unrhyw effeithiau niweidiol anghymesur. Wrth lunio’r farn hon, rwyf 

wedi ystyried fy arsylwadau o’r ardal a’r safle, yr holl wrthwynebiadau, 

sylwadau a datganiadau statudol ac anstatudol a wnaed yn ysgrifenedig a 
chyflwyniadau llafar yn yr Ymchwiliad, ond yn unigol neu ar y cyd, nid 

ydynt yn gorbwyso’r casgliadau y dof iddynt. 

8.508 Yn ogystal, rwyf wedi ystyried yr achosion a osodwyd allan ar gyfer yr 

holl ddewisiadau amgen a gynigiwyd gan wrthwynebwyr, y gefnogaeth ar 

gyfer y dewisiadau amgen a’r gwrthwrthwynebiadau a wnaed yn eu 

herbyn yn yr Ymchwiliad neu’n ysgrifenedig, ond yn unigol neu ar y cyd, 
nid ydynt yn gorbwyso’r casgliadau y dof iddynt mewn perthynas â’r 

dewisiadau amgen hynny. 
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9. ARGYMHELLION 
 
 

Cynlluniau Llinell a Gorchmynion Llinell. 

Rwy’n argymell: 

y dylai CYNLLUN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN 

O FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A 

FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU 

CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) 201- gael ei addasu yn 
unol ag Atodiad Ch a’i wneud fel y’i diwygir. 

 
 

y dylai GORCHYMYN CEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN I’R 

DWYRAIN O FAGWYR I GAS-BACH) 201- gael ei addasu yn unol ag Atodiad 

Ch a’i wneud fel y’i diwygir. 

 
 

y gwneir CYNLLUN TRAFFORDD YR M4 (MAN I’R GORLLEWIN O FAGWYR I 

FAN I’R DWYRAIN O GAS-BACH) A THRAFFORDD YR A48(M) (MAN I’R 
GORLLWEIN O GAS-BACH I LANEIRWG) (AMRYWIOL GYNLLUNIAU) 201- 

. 

 
 

y gwneir CYNLLUN (ATODOL) TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R 

DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS- 
BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48  (FFORDD 

GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) 201-. 

 
 

y gwneir CYNLLUN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN 
O FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A 

FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU 

CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) (DIWYGIO) 201-. 
 
 

y gwneir CYNLLUN (ATODOL) TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R 

DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS- 

BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48  (FFORDD 
GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) (RHIF 2) 201- 
. 

 
 

y dylai CYNLLUN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN 

O FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A 

FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU 
CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) (DIWYGIO) (RHIF 2) 

201- gael ei addasu yn unol ag Atodiad Ch a’i wneud fel y’i diwygir. 
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Gorchmynion Ffyrdd Ymyl 

Rwy’n argymell: 

y dylai GORCHYMYN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R 
DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS- 

BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48  (FFORDD 

GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) A 
CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR 

I GAS-BACH) (FFYRDD YMYL) 201- gael ei addasu yn unol ag Atodiad Ch a’i 

wneud fel y’i diwygir. 

 
 

y gwneir GORCHYMYN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R 
DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS- 

BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48  (FFORDD 

GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) A 
CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR 

I GAS-BACH) (ATODOL) (FFYRDD YMYL) 201-. 

 
 

Gorchmynion Prynu Gorfodol 

Rwy’n argymell: 

y dylai GORCHYMYN PRYNU GORFODOL GWEINIDOGION CYMRU 

(TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I 
FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) 

A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R 

DWYRAIN  O  FAGWYR))  A  CHEFNFFORDD  LLUNDAIN  I  ABERGWAUN 

(MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR I GAS-BACH)) 201- gael ei addasu yn unol 
ag Atodiad Ch ac yn amodol hefyd ar eithrio 6 llain o dir a fanylir ym mharagraff 
8.503 yr adroddiad hwn a’i wneud fel y’i diwygir. 

 
 

y dylai GORCHYMYN PRYNU GORFODOL ATODOL GWEINIDOGION CYMRU 

(TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I 

FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) 

A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R 
DWYRAIN  O  FAGWYR))  A  CHEFNFFORDD  LLUNDAIN  I  ABERGWAUN 

(MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR I GAS-BACH)) 201- gael ei addasu yn unol 

ag Atodiad Ch a’i wneud fel y’i diwygir. 
 
 

y gwneir GORCHYMYN PRYNU GORFODOL ATODOL GWEINIDOGION 
CYMRU (TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O 

FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD 

CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 
(MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) A CHEFNFFORDD LLUNDAIN I 

ABERGWAUN (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR I GAS-BACH)) (RHIF 2) 

201-. 
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y dylai GORCHYMYN PRYNU GORFODOL ATODOL GWEINIDOGION CYMRU 

(TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I 

FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) 
A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R 

DWYRAIN O FAGWYR)) A CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN 

(MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR I GAS-BACH)) (RHIF 3) 201- gael ei 
addasu yn unol ag Atodiad Ch a’i wneud fel y’i diwygir. 

 
 

y dylai GORCHYMYN PRYNU GORFODOL ATODOL GWEINIDOGION CYMRU 
(TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I 

FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) 

A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R 
DWYRAIN O FAGWYR)) A CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN 

(MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR I GAS-BACH)) (RHIF 4) 201- gael ei 
addasu yn unol ag Atodiad Ch a’i wneud fel y’i diwygir. 

 
 

Rwy’n argymell ymhellach y dylai’r: 

Tystysgrifau Adran 19 gael eu cyhoeddi 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

W S C Wadrup 

 
Arolygydd 
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ATODIAD A – YN BRESENNOL YN YR YMCHWILIAD 
 

Ar ran LlC 
 

Ms Morag Ellis QC, gyda Mr Emyr Jones, Cwnsler, fel 

Adfocadau LlC, a gyfarwyddwyd gan Mr Charles 
Felgate a Ms Natalie Harries o Geldards LLp, yn 

gweithredu ar ran LlC. Gwnaethant alw: 

 

Mr Matthew Jones BEng (Anrh), CEng, MICE 
 

Prif dyst. 

Mr Bryan Whittaker FCIHT Traffig a modelu 

Mr Stephen Bussell BSc (Anrh), MIED Economeg 

Mr Andrew Meaney BSc (Anrh), MSc 
 

Mr Ben Sibert BEng, CEng, FICE, MIStructE, MCIHT 

Mr Barry Woodman BSc (Anrh), MBA, CEng, FICE, 

FIHE, MCIHT 

Mr Mike Finlay BSc (Tech) (Anrh), CEng, FICE 

Dr Peter Ireland MA(Oxon), DPhil 

Mr Nicholas Rowson BSc (Anrh), BLD, CMLI, MIHort 

Mr Mick Rawlings BA (Anrh), MIFA 

Mrs Julia Tindale BSc (Anrh), MIsoil, 
 

Mr Andrew Clifton BSc (Anrh), MSc, CEng, FGS, CEnv, 

CSci 
 

Dr Michael Bull, CSci, FIAQM, MIEnvSc & ChemE, BSc, DIC, PhD, 

CEng, 

 

Mr Tim Chapman FICE, FIEI, FREng 
 

Mr Philip Evans BSc (Anrh), MSc, FGS, MIOA 

Mr Richard Graham BSc (Anrh), MSc, FGS 

Dr Paul Canning BEng, (Anrh), PhD, CEng, MICE 
 

Mr Michael Vaughan BEng (Anrh), Exon, CEng, CWEM 

MICE, MCIWE 

Dr Keith Jones BSc, PhD, MRSB, CBiol, 

Economeg porthladd 

Peirianneg a dylunio 

Materion adeiladu 

 
 

 

Materion adeiladu 
 

Materion amgylcheddol cyffredinol 
 

Tirweddu 
 

Treftadaeth ddiwylliannol 

Tir, cymunedau, hamdden 

Halogiad 

Ansawdd aer a llygredd 

Carbon, sŵn a dirgryniad 

Sŵn a dirgryniad 

Ansawdd dŵr 

Llifogydd llanw 

Llifogydd afonol 

   

Ecoleg a natur 

Ecoleg, pathewod, llygod y dŵr 
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Mr Jonathan Davies BSc (Anrh), MSc, CEnv, MCIEEM 

Mr Richard Green BSc, MCIEEM, CEnv, Soc Env 

Dr Simon Zisman BSc, MSc, PhD, MCIEEM 

Mr Jonathan Vine MNI 

Mr John Davies MBE, BSc, MRTPI 
 

Mr Thomas Edwards MEng, CEng, MICE, MCIHT 

Mr Geraint Jones MEng, GMICE 

Mr Stephen McAllen CEng 

Mr Andrew Jones CEng 

Mr Simon Lawrence CEng, MICE 

Ecoleg ac ystlumod 

Ecoleg (adareg) 

Morgludiant 

Datblygu cynaliadwy 

Cynlluniau a Gorchmynion 
Drafft 

 

Cynlluniau a Gorchmynion 
Drafft 

 

Gohebiaeth fanwl 
 

Gwyriadau oddi wrth safonau 

Gwyriadau oddi wrth safonau 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Fel Cefnogwyr y Cynllun 

 

Mr John Evans BSc (Eng) Anrh, ACGI, DIC, CEng, FICE, FWeldI 
 

o grŵp peirianwyr wedi ymddeol yr ICE 
 

Mr Ian Price, Mr Chris Sutton MRICS a Mr Michael Plaut o’r CBI 

Ms Denise Lovering o’r Gymdeithas Cludo Nwyddau 

Mr Jonathan Price, Prif Economegydd LlC 
 

Mr Eddie English, sy’n byw yn Rogiet 
 

Mr Tim Gent o St Modwens Developments. 
 
Fel Gwrthwynebwy r Sta tud ol i ’r cynl l un,  

 

yn cynrychioli Cynghorau Cymuned 
 

Mr Richard Dean BSc (Anrh), MArch(Dist), FRMetS, FRSH, IHBC, RIBA, SCA 
 

o Gyngor Cymuned Gwynllŵg. 
 

Y Cynghorwyr Robert Stallard ac F Oliver-Holland o Gyngor Cymuned Rogiet. 
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 Ar ran Grŵ p Cymu ne dol Magwyr gyda Gwndy 

 

Y Cynghorydd Frances Taylor a Dr Mario Bisi MPhil, PhD, FRAS, MInstP 
 
Ar ran Marshalls Mono Ltd 

 

Mr Richard Glover, Cyfreithiwr Squire Patton Boggs, a alwodd 
 

-Mr Andrew Johnson RICS 
 

-Mr Henry Church RICS 
 

Ar ran Clwb Golff Parc 
 

Mr M O Davies FRICS, FAAV o Newland Rennie, a alwodd: 
 

-Mr B Weller (ymgynghorydd cyrsiau golff) a Mr T Hicks (perchennog) 
 
Ar ran Fferm Laeth Green, Rogiet 

 

Mr M O Davies FRICS, FAAV o Newland Rennie, a gyflwynodd dystiolaeth ar ran 

ac a alwodd 
 

-Mr S C Phillips o Fferm Laeth Green 
 

- Mr M Pritchard o’r Beeches 
 
Ar ran cleientiaid amaethyddol amrywiol 

 

Mr M O Davies FRICS, FAAV o Newland Rennie, a gyflwynodd dystiolaeth ar ran: 

Ms Alison Park 

Y Meistri R, G, K, M ac R Jones o Fferm New Park, Cas-bach 

Mr Morris o Newland Rennie, a gynrychiolodd: 

Mr Rabbitt o Daffodil Lodge 
 
Ar ran Cymdeithas Porthladdoedd Prydain 

 

Mr Andrew Tait QC, a gyfarwyddwyd gan Mr Brian Greenwood o Clyde & Co, a 

alwodd: 
 

Mr Philip Rowell o ABP 

Mr Michael Stacey o ABP 

Mr Matthew Kennerley o ABP 
 
Ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru 

 

Mr Justin Amos o Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) 
 

Mr Richard Wald, Cwnsler, a alwodd: 
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-Ms Jessica Poole ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru 

Mr Gary Purnell 

Ar ran Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent 
 

Mr Alasdair Henderson, Cwnsler, a alwodd: 
 

-Yr Athro Calvin Jones, 
 

-Yr Athro John Whitelegg ac 
 

-Yr Athro Loraine Whitmarsh 
 

Mr Charles Stretten, Cwnsler, a alwodd: 
 

-Yr Athro John Altringham 
 

-Yr Athro Anderson 
 

-Mr David Boyce 
 

-Mr Geoff Liles 
 

-Mr James Byrne 
 

Mr Brendon Moorhouse, Cwnsler, a alwodd: 
 

-Yr Athro Marsden 
 

Ms Irena Sabic, Cwnsler, a alwodd: 
 

-Mr Richard Bakere 
 

-Mr Richard Barnes. 
 

Croesholwyd tystion LlC ar ran Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent gan dîm o 
Gwnsleriaid, y mae eu manylion fel a ganlyn (ID/225): 

 

Mr Charles Streeten, a groesholodd Mr Richard Green a Mr Jonathan Davies (dros 
ddiwrnodau amrywiol). 

 

Mr Brendon Moorhouse, a groesholodd Mr John Davies. 
 

Ms Hannah Noyce, a groesholodd Mr Tim Chapman a Mr Steve Bussell. 

Ms Irena Sabic, a groesholodd Mr Nick Rawson. 

Ms Charley Pattison, a groesholodd Mr Brian Whittaker, Mr John Davies a Mr 

Steve Bussell. 
 

Mr Alasdair Henderson, a groesholodd Mr Bryan Whittaker. 
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Cynhaliwyd croesholi pellach ar ran GWT gan Mr James Byrne, yn gweithredu fel 

Adfocad, a groesholodd Dr Michael Bull, Mr Jonathan Davies, Mr Richard Green a 

Mr Matthew Jones. 
 

Ar ran Coed Cadw, Ms Irena Sabic, Cwnsler, a groesholodd Dr Peter Ireland. 

Ar ran Cyfeillion y Ddaear (Cymru), Mr Alasdair Henderson, Cwnsler. 

 Fel Gwrthwynebwy r An statu dol i ’r cynl l un 
 

Gwrthwynebwyr unigol 
 

Mrs Carol Jacob, sy’n byw yng Ngwent 
 

Mr Andrew McDermid, sy’n byw yng Ngwent 
 

Ms Pippa Bartolotti o Blaid Werdd Cymru Dr 

Catherine Linstrum PhD, preswyliwr lleol 

Mr T N D Anderson BSc, BA, MSc, FCILT o PACE Transportation Ltd 

Mr Alan Wilkins o’r Gymdeithas Trafnidiaeth Rheilffyrdd Cul 

Mr Paul Cromwell, sy’n byw yn Rogiet 

Ms Jane Blank, sy’n byw yng Ngwent 

Mr Tyrone Broome, sy’n byw yn Llandyfenni 

Mr A Pickup, sy’n byw yn Llandyfenni 

Dr Diana Callaghan, PhD, sy’n byw yn Marshfield 
 

Mrs Louise Davies, sy’n byw yng Ngwent 
 

Mrs Ann Picton MBE, sy’n byw yn Saint-y-brid, Gwynllŵg 

Mrs Ellen Law, sy’n byw yng Ngwent 

Mr I Brooks-Jones, sy’n byw yng Ngwent (tystiolaeth lafar) 
 

Mr Geoff Wynton a Mr Mike Smith, sy’n byw yn Rogiet ac yn cefnogi’r Llwybr 

Gwyrdd, Dewis Amgen 3 
 

Mr Robert Waller ar ei ran ei hun ac Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru 
 
Ar ran Roadchef 

 

Mr Rhodri Price-Lewis QC, a alwodd: 
 

-Mr Simon Turl 
 

-Dr McKay 
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Ar ran Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig 
 

Ms Irena Sabic, Cwnsler, a alwodd: 
 

-Mr Peter Ogden 
 

Ar ran Cycling UK 
 

Mr Dominec Rush-Keene, Cwnsler, a alwodd; 
 

-Yr Athro Stuart Cole, Mr Geffen, Dr Melia a Dr Hugh Mackay 
 

Ar ran Cyfeillion y Ddaear Cymru 
 

Mr Gerald Kells 
 

*(Cynorthwywyd Mr Kells gan Mr Brendon Moorhouse, Cwnsler, a groesholodd 

LlC ar ran Cyfeillion y Ddaear Cymru) 
 
Fel Gwrth-wrthwynebwr i Ddewisiadau Amgen 

 

Mr Tim Gent o St Modwens Developments, a wrthwynebodd Ddewisiadau Amgen 

1 a 2. 
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ATODIAD B – Ymatebion Ysgrifenedig i Gwestiynau a Godwyd tra oedd 

yr Ymchwiliad yn eistedd (PIQs) 
 

PIQ01 Hunaniaeth OBJ/106  

PIQ02 Statws SUP/146 a SUP/181 

PIQ03 Egluro safbwynt Cyngor Dinas Casnewydd 

PIQ04 Newidiadau rhwng TEMPRO 7.1 Interim ar gyfer Cymru a TEMPRO 7.2 

PIQ05 Cymryd Tir o fewn Gwastadeddau Gwent/ yr ardal a feddiannir gan y 

Gwastadeddau 
 

PIQ06 Graddau’r gwelliannau i Wastadeddau Gwent 
 

PIQ07 Cynllun o rifau cyffyrdd yr M4 

PIQ08 CIEEM 2008 

PIQ09 Enghreifftiau o gymorth i’r gymuned fusnes 

PIQ10 Cymharu’r M4 bresennol ac arfaethedig 

PIQ11 Arolygon ystlumod ychwanegol 

PIQ12 Asesiad o risgiau diogelwch a damweiniau yn y Porthladd 

PIQ13 Cais cynllunio ar gyfer dau dyrbin gwynt yn Fferm Great House, Gwndy 

PIQ14 Pier Dwyreiniol Croesfan Afon Wysg – llwybr croesi i ddyfrgwn ar y safle 

adeiladu 
 

PIQ15 Ystlumod – egluro tabl 
 

PIQ16 Cyfeiriad at odyn galch segur a ddefnyddir fel clwydfan ystlumod 

PIQ17 Prif Dyst – egluro tystiolaeth 

PIQ18 Traffig – egluro tystiolaeth 

PIQ19 Peirianneg – egluro tystiolaeth 

PIQ20 Sŵn a Dirgryniad – egluro tystiolaeth 
 

PIQ21 Ecoleg a Chadwraeth Natur – egluro tystiolaeth 
 

PIQ22 Rhestr Coetiroedd Hynafol o gymharu â choetir yng Nghornel Pye 

PIQ23 Hydoedd Ffosydd Draenio a Ffosoydd ar draws y Gwastadeddau 

PIQ24 Ffordd Gyswllt y Dociau: Dadansoddiad o ffordd gyswllt ddethol 
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PIQ25 Prif Gynlluniau Amgylcheddol Tirwedd (EMPS) 
 

PIQ26 Prawf y Dystiolaeth Asesiad Canlyniadau Llifogydd – eglurhad 

PIQ27 Prawf y Dystiolaeth Llifogydd Llanw – eglurhad 

PIQ28 Prawf y Dystiolaeth Defnydd Tir, Cymunedau a Hamdden – eglurhad 

PIQ29 Prawf y Dystiolaeth Economeg – eglurhad 

PIQ30 Prawf y Dystiolaeth pathewod a llygod y dŵr – eglurhad 
 

PIQ31 Ffotograffau o’r awyr o’r Cynllun a Chynlluniau Rheoli Amgylcheddol 

PIQ32 Cyswllt â’r Awdurdod Diogelwch Porthladdoedd 

PIQ33 Materion yn ymwneud â deunydd halogedig o fewn arglawdd priffordd 

PIQ34 Heb ei ddyrannu 

PIQ35 Tagfeydd wrth y Fynedfa i Domen Sbwriel Ffordd y Dociau 
 

PIQ36 Prawf y Dystiolaeth Ansawdd Dŵr – eglurhad 

PIQ37 Prawf y Dystiolaeth Carbon – eglurhad 

PIQ38 Prawf y Dystiolaeth Adeiladu – eglurhad 

PIQ39 Rhestr o randdeiliaid o fewn Dociau Casnewydd 

PIQ40 Gorsaf Magwyr 

PIQ41 Cymwysterau’r rhai a roddodd dystiolaeth 
 

PIQ42 Maint a dyfnder gwastraff tirlenwi o fewn safle tirlenwi Ffordd y Dociau 

PIQ43a Diffiniadau’r Cynlluniau a’r Gorchmynion (diwygiedig) 

PIQ44 Lleoliad piblinell bensen ddiangen 
 

PIQ45 Lleoliad a dyfnder Tomen Sbwriel mewn perthynas â CL-15 

PIQ46 Prawf y Dystiolaeth Cynllunio a Datblygu Cynaliadwy – eglurhad 

PIQ47 Cydnawsedd Gwelliannau i G28 yr M4 â’r Cynlluniau a’r Gorchmynion 
 

PIQ48 Prawf y Dystiolaeth Treftadaeth Ddiwylliannol – eglurhad 

PIQ49 Prawf y Dystiolaeth Adareg – eglurhad 

PIQ50 Cau dyfroedd mordwyadwy Dociau Casnewydd yn ystod y cyfnod adeiladu 

PIQ51 Presenoldeb pathewod yng nghoetir Woodview 



Adroddiad: APP/16/516215 

504 

 

 

 
 
 

PIQ52 Cyffordd Glan Llyn – adolygiad dyrannu cyflogaeth 

PIQ53 Strategaeth goleuadau ffordd arfaethedig 

PIQ54  Cadarnhad o ymgynghoriadau ar Addasiadau i’r Cynllun / Gorchymyn 

Llinell 
 

PIQ55 Manylion cyfran risg y contractwr 
 

PIQ56 Cyfeintiau priddoedd halogedig y bydd angen eu gwaredu oddi ar y safle 
 

PIQ57 Gosod pyst seiliau ar gyfer traphont Wysg gerllaw’r gell PCB 
 

PIQ58 Dewis amgen Mr Cromwell 
 

PIQ59  Caffael tir yr holl eiddo ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd 
(M4CaN) 

 

PIQ60 Lefelau traffig Rogiet 
 

PIQ61 Pellterau lleiaf rhwng Cyffyrdd 
 

PIQ62 Tystiolaeth Mr Nick Rowson i’r Ymchwiliad, Sleid 8 
 

PIQ63 Mynedfa North Row i’r ardal trin dŵr 

PIQ64 Ymweliad safle â’r dociau 

PIQ65 Capasiti cludo cargo llongau 
 

PIQ66 Sylwadau Prif Weinidog Cymru 04 Ebrill 2017 

PIQ67 Llwybr ceffylau Rushwall 

PIQ68 Effaith oedi’r Metro ar y BCR 
 

PIQ69 Cynigion technegol torri ffosydd draenio LlC 
 

PIQ70 Polisi Llifogydd ‘Cynnal Amddiffynfeydd Presennol’ LlC 

PIQ71 Data cyflogau lleol – ailgyhoeddi dogfen 

PIQ72 Pellter y cynllun o’r eiddo a adwaenir fel Woolgar 
 

PIQ73 Ymateb i gwestiynau am ansawdd aer a ofynnwyd gan Mrs Ann Kenny 

PIQ74 Ymateb i ABP – Egluro Tystiolaeth Andrew Meaney 

PIQ75 Tirweddu a Phyllau Benthyg 
 

PIQ76 Pellteroedd o’r cynllun i Eglwys yr Holl Saint 
 

PIQ77 Draen presennol yr M4/A48 o amgylch Cas-bach 
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PIQ78 Papur sefyllfa ar gyfer Trafnidiaeth a’r Newid yn yr Hinsawdd i Gymru 
 

PIQ79 Rhan hir y Llwybr Gwyrdd 
 

PIQ80 Capasiti cyffordd wrth Ffordd Gyswllt y Dociau 
 

PIQ81 Gwyriad oddi wrth Bolisi Cenedlaethol CADW – wedi’i ddisodli 

PIQ81r1 Gwyriad diwygiedig oddi wrth Bolisi Cenedlaethol CADW 

PIQ82 Cynghorydd Dinas Casnewydd Richard White 

PIQ83 Prawf y Dystiolaeth Ystlumod – eglurhad (diwygiedig) 

PIQ84 Economeg porthladd – Eglurhad o Brawf y Dystiolaeth 

PIQ85   Llwybr y ffordd gludo o Chwarel Ifton 

PIQ86 Traffig lleol ar yr M4 o amgylch Casnewydd 

PIQ87 Safleoedd clwstwr damweiniau yng Nghasnewydd 

PIQ88 Datblygiad yn Ysgol Uwchradd Dyffryn – Ysgol John Frost 

PIQ89 Heb ei ddyrannu 

PIQ90 Cymwysterau Mr Stephen McAllen 
 

PIQ91 INRIX – Adroddiad a data am ardaloedd â phroblem traffig 

PIQ92 MIDAS – Twf Traffig fesul Awr 

PIQ93 Tystiolaeth Ben Sibert – Eglurhad i CNC 

PIQ94 Tystiolaeth Mike Vaughan – Eglurhad i CNC 

PIQ95 Tystiolaeth Barry Woodman – Eglurhad i CNC 

PIQ96 Lleoliad Asedau Treftadaeth dynodedig y Llwybr Gwyrdd 

PIQ97 Ardal Gadwraeth Llanfihangel Rogiet 

PIQ98 Ôl  troed  cyffordd  Glan  Llyn  y  tu  mewn  a’r  tu  allan  i  SoDdGA 

Gwastadeddau Gwent 
 

PIQ99 Gwaith a fydd yn cael ei wneud ar yr M4 wedi’i hailddosbarthu 
 

PIQ100  Lleoliad Asedau Treftadaeth Dynodedig y Llwybr Gwyrdd – Cwestiynau 

a godwyd 
 

PIQ101b  Perchenogaeth  Dir  yr  A4810  a  Safbwynt  yr  Awdurdod  Priffyrdd 

(diwygiedig) 
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PIQ102 Hyd y Ffordd Gerbydau ym mhob SoDdGA  

PIQ103 Addasiadau y gofynnwyd amdanynt gan LlC 
 

PIQ104 Tir lliniaru yn y SoDdGA 
 

PIQ105 Maint Ardaloedd Lliniaru Amgylcheddol y tu allan i Ffin y Briffordd 
 

PIQ106 Plannu Coetir ym Mhen Gorllewinol y Cynllun 
 

PIQ107 Adroddiad Rhagfynegi Traffig Diwygiedig, Ffigur 10.15 
 

PIQ108 Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, Croesholi ynghylch Ystlumod 
 

PIQ109 Diweddariad ar OBJ 224 – Ymddiriedolwyr F. H James 
 

PIQ110 Traffig lleol ar yr M4 o amgylch Casnewydd 
 

PIQ111 Dewisiadau Amgen Gwrthwynebwyr – cyfeirnodau Cefnogwyr a 

Gwrthwynebwyr 
 

PIQ112 Llwybr Amgen a awgrymwyd gan Mr S C Phillips – toriad Brynglas 

PIQ113 Dr Diana Callaghan – Cwestiynau ac atebion ynglŷn â’r ymweliad safle 

PIQ114 Cyngor Cymuned Gwynllŵg – ôl troed y cynllun ar draws SoDdGA 
Saint-y-brid 

 

PIQ115 Effeithiau Dewis Amgen 11 ar y B4245 
 

PIQ116 Diweddariad ar statws trafodaethau LlC ag ABP 

PIQ117 Effeithiau traffig Dewis Amgen 11 ar y B4245 

PIQ118 Safle Queensway Meadows o fewn y SoDdGA 

PIQ119 Lagŵn atal llygredd Wysg ac infertebratau o fewn y SoDdGA 

PIQ120 Llwybrau i ddefnyddwyr nad ydynt yn fodurwyr dros draphont Wysg 

PIQ121  Cwestiynau gan yr Arolygydd yn dilyn cyfarfod bord gron ar ddewisiadau 

amgen 
 

PIQ121a Her yr Arolygydd ynglŷn â chost Dewis Amgen 22 
 

PIQ121b Diweddariad i’r rhestr o Ddewisiadau Amgen a awgrymwyd 
 

PIQ122 Addasiadau 19 a 63 (NCC ac MCC) 
 

PIQ122a Derbyniadau o Addasiadau 19 a 63 (NCC ac MCC) 

PIQ123 Atebion i gwestiynau gan Roadchef Ltd 
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PIQ124 Niferoedd gwrthwynebiadau yn erbyn amryw orchmynion drafft 

PIQ125a Trefniadau mynediad sy’n codi o gau Lôn Knollbury 

PIQ126 Ymateb i gwestiynau ynglŷn â data damweiniau yn achos Roadchef 
 

PIQ127 Dyddiadau cyhoeddi Gorchmynion a Chynlluniau drafft 

PIQ128 Y rhai a fynychodd yr ymweliad safle â Gwastadeddau Gwent 

PIQ129 Lled Junction Cut yn Nociau Casnewydd 

PIQ130a Ymateb pellach i gwestiynau gan yr Arolygydd, dyddiedig 20 Medi 2017 
 

PIQ131  Ymateb i ddatganiad Bug of Life ynghylch effeithiolrwydd mesurau 

lliniaru 
 

PIQ132 Ymateb LlC i ddatganiad ar y cyd y Grŵp Anllywodraethol Amgylcheddol 
 

PIQ133 Cwestiynau a godwyd yn ystod yr ymweliad safle â’r Llwybr Glas gyda’r 
Athro Cole 

PIQ134 Esboniad ynghylch sut yr amlygwyd ymgyrchoedd gwrthwynebu 

PIQ135  Yr  ardal  y  bwriedir  ei  chymryd  gan  y  cynllun  o  gymharu  â 
Gwastadeddau Cil-y-coed 

 

PIQ136 Rhwystrau tawelu sŵn 
 

PIQ137 Ymweliad safle â Queensway Meadows 
 

PIQ138 Tir amaethyddol a ddosberthir fel cymryd tir yn barhaol neu dros dro 

PIQ139 Diweddariad ar wrthwynebiadau Ymgymerwyr Statudol 

PIQ140 Diffiniadau o’r Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft 
 

PIQ140a Addasiadau a Gorchmynion Atodol 

PIQ141 Cymwysterau’r rhai a roddodd dystiolaeth 

PIQ142 Gohebiaeth â Mrs Ann Kenny 

PIQ143 Capasiti cludo’r M4 a ffyrdd strategol i’r dwyrain a’r gorllewin o’r 

cynllun 
 

PIQ144b Crynodeb o ymweliadau safle a gynhaliwyd gan yr Arolygwyr 

PIQ145 Arloesiadau yn ymwneud â’r cynllun 

PIQ146 Diweddariad i dystiolaeth Mr John Davies (CD5.2.9 a 5.2.10) 
 

PIQ147 Cwestiynau’r Arolygydd 24 Hydref 2017 
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PIQ148 Tystiolaeth Mrs Julia Tindale mewn hectarau ac erwau 
 

PIQ149 Ymatebion i’r DA Atodol 

PIQ150 Y sail resymegol wrth wraidd ESS4, ESS5 ac ESS6 gan Dr Ireland 

PIQ151 Ymateb i Gwestiynau’r Arolygydd ynghylch Tir Amaethyddol ac MOD 30 

PIQ152  Arfarniad  economaidd  wedi’i  ddiweddaru  o  ddewisiadau  amgen 

(cynnydd mewn costau a thraffig) 
 

PIQ153a Cysylltiad llif rhydd tua’r gorllewin – diweddariad ar safonau dylunio 

PIQ154 Cwestiynau gan yr Arolygydd ynghylch dogfennau amgylcheddol 

PIQ155 Diweddariad Economaidd ynglŷn â Dewis Amgen 3 yn dilyn cynnydd 
rhagweledig mewn traffig 

 

PIQ156 Y dewis amgen a awgrymwyd gan Mr Waller 
 

PIQ156a Y dewis amgen a awgrymwyd gan Mr Waller - 15/03/18 
 

PIQ156b  Dewis amgen 28 a awgrymwyd gan Mr Waller – tablau a nodiadau 

ychwanegol 
 

PIQ156c Cyflwyniad wedi’i ddiweddaru ar ddewis amgen 28 a awgrymwyd gan 

Mr Waller 
 

PIQ157 Pwyntiau cyfreithiol a gyflwynwyd ar 8 Mawrth 2018 

PIQ158 Eglurhad o’r angen am leiniau CPO 1/4J a 15/11a 

PIQ159a Rhestr o orchmynion statudol fel y’u diwygiwyd 

PIQ160 Gwaith ar Fferm Maerdy 

PIQ161 Arfarniad economaidd terfynol o Ddewisiadau Amgen 12, 23 a 24 

PIQ162 Ystyriaethau cludo nwyddau ar reilffyrdd 

PIQ163 Llifoedd sy’n uno ac yn dargyfeirio wrth gyffyrdd 

PIQ164 Rhestr o gwestiynau gan yr Arolygwyr ac atebion 

PIQ165 Atebion i gwestiynau gan Dr Peter Varley 

PIQ166 Cwestiynau gan yr Arolygydd ynghylch mesurau amddiffyn pont 

PIQ167 Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 

PIQ168 Asesiad buddion defnyddwyr trafnidiaeth a chromliniau llif cyflymder 

PIQ169 Achos Wealden DC v SSCLG, Lewes DC, South Downs NPA etc 
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ATODIAD C – Dogfennau Ymchwiliad (IDs) a Gyflwynwyd yn ystod yr 

Ymchwiliad 
 

ID01 Nodiadau PIM (PIM 1) 

ID02 Nodiadau PIM (PIM 2) 

ID03 Datganiad Agoriadol Ms Morag Ellis QC (diwygiedig) 
 

ID04 Diagram wedi’i ddiweddaru o gyd-destun y cynllun 
 

ID05 Darn o sylwadau agoriadol yr Arolygydd – Cefnogi/Gwrthwynebu 

ID06 Fideo 3 dimensiwn diweddaraf 

ID07 Diweddariad o Dabl Tirfeddianwyr (ID/007a, b, c, c diwygiedig) 
 

ID07d Diweddariad terfynol ynglŷn â phryderon amaethyddol 

ID08a Datganiad diwygiedig ynghylch cadarnhau prosesau statudol 

ID09f Fersiwn derfynol y gofrestr ymrwymiadau 

ID10 Dogfennau a gyflwynwyd yn dilyn trafodaeth ynghylch ffosydd draenio ar 

15.03.17 
 

ID11 Diweddariad i Brawf y Dystiolaeth Peirianneg 

ID12 Seilwaith Ffordd Newydd: Yr Effaith ar Gwmnïau 

ID13 Llyfryn cryno – Mawrth 2017 

ID14  Buddsoddi  mewn  trafnidiaeth,  perfformiad  economaidd:  Arfarniad  o 
oblygiadau 

 

ID15  Neges e-bost oddi wrth Heddlu Gwent ynghylch Cyffordd 29 i Gyffordd 

23 y Draffordd 
 

ID16 Ymateb Dr Catherine Linstrum i’r gwrthbrawf o’i thystiolaeth gan LlC 

ID17 Dewisiadau Amgen Gwrthwynebwyr – Hysbysiad Cyhoeddus ohonynt 

ID18    Lefel y ddarpariaeth llain galed ar yr M4 bresennol 

ID19 Tŷ Woodlands – Llythyr Caniatâd ar gyfer Dymchwel Adeilad Rhestredig 

ID20 Gorchymyn Atodol ar gyfer Ffordd Ymadael tua’r Dwyrain ym Magwyr 

ID21 Dewisiadau Amgen a Awgrymwyd gan Wrthwynebwyr – Mawrth 2017 

ID22 Dewisiadau Amgen a Awgrymwyd gan Wrthwynebwyr – 

Deunyddiau/Cyfathrebu 
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ID23      Prisiadau gan Ms Pippa Bartolotti ynglŷn â’r cynnig ar gyfer rheilffordd 

gul/tramiau 
 

ID24   Buddsoddi mewn trafnidiaeth, economeg: Goblygiadau i arfarnu’r prosiect 
 

ID25 Gwybodaeth gan y CBI fel y crybwyllwyd yn yr Ymchwiliad 

ID26 Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent – Nodyn Cyfreithiol 

ID27   'The end of the road?' a gyflwynwyd gan GWT 

ID28  Transportation Ltd - 'Tystiolaeth Ysgrifenedig a gyflwynwyd gan David 

Metz' 
 

ID29    Ymweliad â Dociau Casnewydd 
 

ID30    Gohebiaeth yn Cefnogi / Gwrthwynebu’r Llwybr Gwyrdd 
 

ID31    DA Atodol Ebrill 2017 ynghyd â Gorchmynion Atodol cysylltiedig 
 

ID32   Diweddariadau i’r Prif Gynllun Amgylcheddol 
 

ID33     Llythyr at Mrs Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (diw 

2/5/17) 
 

ID34      Datganiad ar y Cyd gan Grŵp Anllywodraethol Amgylcheddol yr M4 o 

amgylch Casnewydd 
 

ID35   Gohebiaeth yn ymwneud â’r Llwybr Glas 
 

ID36   Heb ei ddyrannu 
 

ID37   Cwestiynau eglurhad ar gyfer ABP 
 

ID38   Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Mr Cromwell (O99) a LlC 
 

ID39a  Cynnal a chadw croesfannau ffosydd a ffosydd draenio pibellog ar gyfer 

dŵr wyneb dros dro 
 

ID40 Sleidiau a dogfennau PLI a ddefnyddiwyd gan Jonathan Vine ar 21/03/17 

ID41 Gohebiaeth ynghylch cefnogaeth a gwrth-wrthwynebiadau i’r Llwybr Glas 

ID42   Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent – lluniad o Gors Magwyr 

ID43   Traffig wedi’i Ysgogi 
 

ID43a  Traffig a ysgogir yn y senario dim tollau 

ID44 Effaith Prosiectau Ffyrdd yn Lloegr 

ID45   Gwella ansawdd aer yn y DU 
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ID46 Llyfr Gwaith Pecyn 3 M4CEM – gan gynnwys asesu effeithiau cau cyffyrdd 
 

ID47 Cynllun wrth raddfa 1:2500 yr Arolwg Ordnans o Gasnewydd a’r ardal 
amgylchynol o 2013 

 

ID48 Datganiad Llofnodedig o Dir Cyffredin: Perygl llifogydd – rhwng LlC/CNC 

ID49 Strategaeth lliniaru SoDdGA 

ID50 Daliad tir SAH6 Bovis Homes 
 

ID51a  Adroddiadau monitro croesfannau ystlumod y gofynnwyd amdanynt gan 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent (diwygiedig) 

 

ID52 Dynodiadau’r Bwrdd Draenio Mewnol (IDB) o ffosydd draenio a CNC o brif 

afonydd ar draws Gwastadeddau Gwent 

ID53 Ansawdd dŵr – Datganiad o Dir Cyffredin 

ID54 Protocol monitro dŵr wyneb – wedi’i ddisodli 

ID54a  Protocol monitro dŵr wyneb diwygiedig 

ID55 Strategaeth lliniaru pathewod drafft 

ID56 Strategaeth lliniaru ystlumod – wedi’i disodli 

ID56a  Strategaeth Lliniaru Ystlumod Ddiwygiedig 

ID57 Asesiad wedi’i ddiweddaru ynglŷn ag ystlumod ar Fferm Berryhill 
 

ID58 Nodiadau Cyfarfod ynglŷn â materion Ardal Ddraenio Fewnol (IDD) ar 
10/04/17 

 

ID59 Gohebiaeth â Dr Catherine Linstrum 
 

ID60 Nodyn technegol llifogydd llanw yr M4 o amgylch Casnewydd 
 

ID61 Datganiad o Dir Cyffredin ynghylch Safleoedd a Ddynodwyd yn 
Genedlaethol 

 

ID61  Datganiad Llofnodedig o Dir Cyffredin ynghylch Safleoedd a Ddynodwyd 

yn Genedlaethol 
 

ID62 Gohebiaeth ynghylch Gwrth-wrthwynebiadau a Chefnogaeth i Ddewisiadau 

Amgen 
 

ID63 Gohebiaeth CNC – wedi’i disodli 
 

ID63a Gohebiaeth ddiwygiedig CNC 
 

ID64 Tystiolaeth Ategol – Economeg Porthladd 
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ID65 Cyflymder cerbydau ar draffyrdd yng Nghymru, Ebrill i Fehefin 2016 

ID66 Ymateb e-bost i Cycling UK dyddiedig 18/05/17 

ID67 Effaith y CPO ar Ddociau Casnewydd ABP 

ID68 Profiad arolygwyr dyfrgwn 

ID69 Heb ei ddyrannu 
 

ID70 CPO (drafft Atodol (Rhif 3)) – gwaith o fewn Dociau Casnewydd 

ID71 DRMB Cyfrol 10 Adran 1 Rhan 9-HA81/99 

ID72 Cyngor ar ddyluniad targedau carbon Cymru 

ID73 Nodyn Trafnidiaeth Gyhoeddus 

ID74 Adolygiad Blynyddol 2011-2012 Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent 

ID75 Preswylwyr Llandyfenni – sŵn niweidiol sy’n effeithio ar y gymuned 

ID76 Gwrthwynebiadau a dynnwyd yn ôl ar 5/5/17 (diwygiwyd ar 8/2/18) 

ID76b  Rhestr  gyflawn  o  wrthwynebiadau  a  dynnwyd  yn  ôl  ar  ddiwedd  yr 

Ymchwiliad 
 

ID77 Asesiad o’r Effaith ar Dreftadaeth yng Nghymru 
 

ID78 Diweddariadau i dystiolaeth y cynllun – i adlewyrchu cynnwys ffordd 
 

ymadael tua’r dwyrain wrth G23A ym mis Mawrth 2017 
 

ID79 Ymateb ABP i Gwestiynau Eglurhad 
 

ID80 Gohebiaeth Coed Cadw ynglŷn â choetir hynafol Cornel Pye 

ID81 Arolwg Ystlumod o Dŷ Woodlands, Magwyr 

ID82 Ffigur TSR2.4 Lluniad Trefniant Cyffredinol Dalen 13 o 16 M4CaN 
 

ID83 Ymateb  Mr  Mike  Smith  o’r  Porth  Cynllunio  mewn  perthynas  â  Thŷ 

Woodlands 
 

ID84 Heb ei ddefnyddio 
 

ID85 Datganiad Rhestredig CADW - Tŷ Woodlands 

ID86 Mr Clive Rabbitt o Daffodil Lodge (O209) 

ID87 Strategaeth Lliniaru Pathewod 

ID88 Llythyr cyfreithiol ac ymateb i’r Gweinidog Ken Skates gan yr RSPB a GWT 
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ID89 Gohebiaeth Rontec yn cadarnhau cefnogaeth i wrthwynebiad Roadchef 
 

ID90  Pellteroedd i leoliadau amrywiol mewn perthynas â Gwrthwynebiad 314 
Magwyr/Gwndy 

 

ID91 M4CaN – Atodiad 2 yr Adroddiad Archwilio Diogelwch ar y Ffyrdd 
 

ID92  Asesiad Gwerth am Arian ar gyfer Grantiau Beicio (parthed achos Cycling 

UK) 
 

ID93 Archwiliadau Diogelwch ar y Ffyrdd 
 

ID94 Datganiad o Dir Cyffredin LlC a Roadchef Ltd 

ID95 Brîff Archwiliad Diogelwch ar y Ffyrdd Cam 1 

ID96 Cefnogaeth gan Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd 
 

ID97 Llythyr tynnu’n ôl y Grid Cenedlaethol 
 

ID98 Safle adeiladu trenau arfaethedig yng Nglan Llyn 

ID99 Amserlen ymweliadau safle 

 
 

 

ID100 Adroddiad 2017 y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd i’r Senedd (Cyfeillion y 

Ddaear) 
 

ID101 Negeseuon e-bost ar y cyd oddi wrth Mr Jeremy Randles (a Ms Blank) 

ID102 Ymateb yn ymwneud â Thŷ Woodlands 

ID103 Cynnig Mrs Ann Picton ar gyfer Twnnel Amgen (C24-C26) 
 

ID104 Datganiad o dir cyffredin ynglŷn ag ystlumod 
 

ID105 Datganiad o dir cyffredin ynglŷn â rhywogaethau a warchodir 
 

ID106 Ymateb LlC ynglŷn â dyfrgwn a thystiolaeth Mr Liles 
 

ID107 Diweddariad ar wrthwynebiadau amaethyddol a LlC 1.1 0.2 

ID108 Atodiadau Gorchmynion Drafft (Dociau Casnewydd) Awst 2017 

ID109 Llythyr gwrthwynebu at yr Arolygydd oddi wrth y Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol 13/9/17 

 

ID109a  Llythyr gwrthwynebu wedi’i gywiro oddi wrth y  
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

 

ID110  Erthygl  a  ysgrifennwyd  gan  Brif  Weithredwr  Ymddiriedolaeth  Bywyd 

Gwyllt Gwent 
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ID111 Llythyr oddi wrth gyfarwyddwr yr RSPB at y Gweinidog 
 

ID112 Llythyr tynnu’n ôl Bovis Homes 

ID120 Golwg o’r awyr o’r Llwybr Gwyrdd (dewis amgen tri) a Gwaith Dur Tata 

ID121 Llythyr  yn  cefnogi’r  cynllun  oddi  wrth  Mr  Paul  Flynn  AS  Gorllewin 
Casnewydd 

 

ID122 Adroddiad Pwyllgor ar y Fasnachfraint Rheilffyrdd a Metro De Cymru 

ID123 Gohebiaeth gan Mr J Byrne ynglŷn ag oedi o ran darparu gwybodaeth 

ID124 Gohebiaeth rhwng LlC a Surf Telecom 

ID125 Dogfennau polisi newydd ar Ffyniant i Bawb a Llesiant yng Nghymru 
 

ID126 Safbwynt Buglife ynglŷn â lliniaru effeithiau ar Gardwenyn Meinlais 
 

ID127 Cefnogaeth a gwrthwynebiad yn deillio o’r ymgynghoriad ar ddewisiadau 

amgen 
 

ID128 Ymateb Cyngor Cymuned Rogiet i ESS5 

ID129 Ymateb Cyngor Dinas Casnewydd i ESS5 

ID130 Ymateb CNC i ESS5 

ID131 Awdurdodau lleol de Cymru a fydd yn cefnogi’r cynllun – map 

ID132 Gohebiaeth â Liberty Steel 

ID133 Olrhain yr holl wrthwynebiadau a ddiweddarwyd i 27 Medi 2017 

ID134 Ymgymeriad â Liberty Steel a thynnu’r gwrthwynebiad yn ôl 

ID135 Ymateb CADW i ESS5 

ID136b  Ymdriniaeth  y wasg  o  ddigwyddiadau  ar  yr  M4 a’u  goblygiadau  16 

Mawrth 2018 (diwygiedig) 
 

ID137 Cyllideb ddrafft LlC 2018 – 19 cynigion mis Hydref 2017 

ID138 Gwrth-wrthwynebiadau Tata i Ddewisiadau Amgen 3 a 4 

ID139  Gohebiaeth amrywiol â LlC a gwrthwynebwyr 

ID140 Tynnu gwrthwynebiad yn ôl gan Cargo Services 

ID141 Canlyniadau dileu tollau Croesfannau Hafren 

ID142 Cyhoeddi ESS6 ym mis Hydref 2017 ar ddileu tollau Hafren 
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ID143 Rheoliadau Dŵr Daear 1998 
 

ID144 Erratum DAA 
 

ID145 Tynnu gwrthwynebiad yn ôl gan Royal Ordnance a Carlsberg 

ID146 Cyfieithiad Cymraeg o grynodeb annhechnegol DAA Rhif 6 

ID147 Heb ei ddefnyddio 

ID148 Cynllun lliniaru treftadaeth ddiwylliannol diwygiedig 

ID150 Datganiad o Dir Cyffredin rhwng LlC a Choed Cadw, 8 Tachwedd 2017 

ID151a Cyfarfodydd ynglŷn â The Beeches, Mr Phillips, Mr Colley a Mr L Williams 

(diwygiedig) 
 

ID152 Heb ei ddefnyddio 
 

ID153 Ymateb LlC i ymateb Cyngor Dinas Casnewydd i ESS5 
 

ID154 Datganiad o dir cyffredin ynglŷn â phathewod – LlC a CNC 
 

ID155  Datganiad  o  dir  cyffredin  ynglŷn  â  threftadaeth  ddiwylliannol,  ac 
effeithiau tirweddol a gweledol 

 

ID156 Mesurau amddiffyn rhag llifogoydd Stephenson Street 
 

ID157  Dim angen datganiad o dir cyffredin ar gyfer cadarnhau Safleoedd a 

Ddynodwyd yn Rhyngwladol 
 

ID158 Heb ei ddefnyddio 
 

ID159 Ymateb LlC i ymateb CNC i ESS5 
 

ID160 Derbyn Addasiad 59 mewn perthynas â gwrthwynebiad O145 

ID161 Llythyr at Marshalls Mono Ltd 

ID162 Tystiolaeth ynglŷn ag effeithiau dim tollau ar y Croesfannau 
 

ID163 Gohebiaeth LlC/CNC ynglŷn ag O268 
 

ID164 Ymateb CNC i DAA 6 
 

ID165 Gwrthwynebiad gan Mr Alistair McDougall 
 

ID166 Diweddariad ar y bwriad i ddymchwel Tŷ Woodlands 
 

ID167 Gohebiaeth gan Western Power Distribution at LlC 
 

ID168 Diweddariad ar effeithiau’r penderfyniad i ddileu’r tollau ar sŵn 
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ID169  Cyflwyniad cyfreithiol Mr Richard Glover yn cynrychioli Marshalls Mono 

Ltd 
 

ID170 Diweddariad ar dystiolaeth draffig LlC gan Mr Whittaker 

ID171 Llythyr oddi wrth Western Power Distribution at yr Arolygydd 

ID172 Diweddariad ABP i’w gwrthwynebiad ar 20 Rhagfyr 2017 

ID173 Dogfennau Ychwanegol a gyhoeddwyd ar 20/12/17 CD2.8.7 a CD2.8.8 

ID174 Diweddariad ar ohebiaeth tirfeddianwyr 

ID175 Adroddiad Gwyriadau oddi wrth Safonau CD 6.2.22 
 

ID176 Cynnig Cyngor Dinas Casnewydd ynglŷn â’r cynllun arfaethedig 
 

ID177 Datganiad ar y cyd – y Gweinidog dros yr Economi a Seilwaith a’r 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

 

ID178 Dogfennau Newydd a gyflwynwyd i’r Ymchwiliad: 
 

CD6.1.28 (WelTAG), 
 

CD5.2.11 (Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer prosiectau) a 

CD5.1.15 (Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru Drafft) 

ID179 Dogfennau Newydd 5.2.126.1.29, 6.1.30 
 

ID180  Llythyr  at  yr  Arolygwyr  oddi  wrth  Clyde  and  Company  ynglŷn  â 

gwrthwynebiad ABP 
 

ID181 Gwrthwynebiad hwyr gan Lisa Buchholz a gwrthbrawf ohono 

ID182 Llythyrau a gyfnewidiwyd rhwng y Gweinidog/ CALM a gwrthbrawf 

ID182a Llythyrau a gyfnewidiwyd rhwng y Gweinidog/ CALM a gwrthbrawf gan 

atgyfeirio i’r Ymchwiliad 

ID182a+ Fersiwn ddwyieithog o’r uchod 

ID183 Mynychwyr a lleoliadau penodol ail ymweliad safle â’r dociau 
 

ID184  Costau, tuedd risg ac optimistiaeth a ddefnyddiwyd yn amcangyfrif y 
cynllun 

 

ID185 Ateb LlC i ymateb CNC i DAA 6 
 

ID186 Asesiad Gwasanaethau Ecosystem ar gyfer y cynllun 

ID187 Cynllun amddiffyn a lliniaru adar 
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ID187a Cynllun Amddiffyn a Lliniaru Adar wedi’i Ddiweddaru 

ID188 Tynnu’n ôl gwrthwynebiad gan ABP 

ID189 Ymateb i DAA 6 gan ABP 
 

ID190  Ymweliad yr Arolygwyr â ffermydd ar 1/2/18, gyda Mrs Picton a Mrs 
Tindale 

 

ID191 Diweddariad i ohebiaeth tirfeddiannwr gan Mrs Julia Tindale 

ID192 Ymateb gan CNC i DAA1 

ID193 Erratum 1.9.1 LlC i brawf y dystiolaeth Mick Rawlings 

ID194 Heb ei ddefnyddio 

ID195 Gohebiaeth gan Ms Jane Blank 

ID196 Gohebiaeth ychwanegol gan ABP 

ID197 Heb ei ddefnyddio 

ID198 Diweddariad llyfr data WebTAG – goblygiadau 

ID199 Cymwysterau Mr Finlay, cynrychiolydd LlC 

ID200 Ymateb i Gyfeillion y Ddaear, Mr Gerald Kells 

ID201 Island Steel Ltd – tynnu’n ôl gwrthwynebiad a chefnogaeth i’r cynllun 
 

ID202 Safonau dylunio ailddosbarthu presennol 
 

ID203 Cylchlythyr diwygiedig ar Orchmynion Prynu Gorfodol 
 

ID204a Diweddariad ar safleoedd posibl ar gyfer adleoli Tŷ Woodlands 
 

ID205 Cynllunio a datblygu cynaliadwy – tystiolaeth John Davies 
 

ID206 Origin – pyrth ymgynghori diwygiedig caniatâd sylweddau peryglus 

ID207 Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (CD3.1.36) 

ID208 Gohebiaeth newydd gan Mr a Mrs Smith a Mr a Mrs Wynton 

ID209a Gohebiaeth mewn ymateb i Mr Waller 

ID210b Ymateb i UK Cycling 

ID211a Gwylanod sy’n nythu mewn toeon yn nociau Casnewydd 
 

ID212 Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 10 Drafft 
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ID213a Gohebiaeth â Mr Robert Hepworth 

ID213a Diwygiad i ohebiaeth â Mr Hepworth 

ID214 Adroddiadau arolygon dyfrgwn 2017 

ID215 Arolwg interim o adar sy’n gaeafu – tymor 2017 /2018 

ID216a Gohebiaeth gan Marshalls Mono Ltd 

ID216a Gohebiaeth newydd gan Marshalls Mono Ltd 
 

ID217 Gohebiaeth newydd gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent (GWT) 

ID218 Gohebiaeth gan GWT ynglŷn â’r Athro Whitelegg a’r Athro Jones 

ID219 Gohebiaeth gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent (GWT) 

ID220 Gohebiaeth newydd gan James Byrne, nodyn gan Adam Dutton 

ID221a Geiriad diwygiedig ymrwymiad 215 

ID222 Gohebiaeth gan Jane Blank 
 

ID223 Ailddosbarthu’r M4 – dylunio strategaeth a risg 
 

ID224 Tystiolaeth y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Bwyllgor Seneddol 

1/3/18 
 

ID225 Rhestr o’r Cwnsleriaid a gynrychiolodd GWT 
 

ID226 Ymholiadau gwasanaethau ecosystem 
 

ID227 Origin UK Operations Ltd (yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch) 

ID228 Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Gwladol at yr Arolygwyr 12/3/2018 

ID228a Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth at y ddau 

Arolygydd 
 

ID229  Llythyrau oddi wrth Western Power  Distribution a Surf 
Telecommunications 

 

ID230a Dewis Amgen 28 Mr Rhydian Lewis a gwrthbrawf LlC ohono – wedi’u 

diweddaru 
 

ID231 Tŷ Woodlands – ymrwymiad 
 

ID232  Cymeradwyaeth Caniatâd Sylweddau Peryglus ar gyfer Origin UK (gan 

Gyngor Dinas Casnewydd) 
 

ID233 Gohebuaeth â CNC ynglŷn â phathewod 
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ID234 Erthygl yn y cyfryngau ynglŷn â chyflwyno tollau ar yr M4 arfaethedig 

ID235 Tynnu’n ôl gwrthwynebiad gan Gomisiynwyr Harbwr Casnewydd 

ID236 Gohebiaeth ynglŷn â dyfrgwn gan CNC 

ID237 Nodyn ar ymweliad safle gan yr Arolygydd ar 16 Mawrth 2018 

ID238 Garanod Ffen Lakenheath 

ID239 Addasiadau i’r Gorchmynion, lled culach o 13.5m ar gyfer Junction Cut 

ID240 Arweiniad yr Arolygiaeth Gynllunio i Orchmynion Trafnidiaeth 2012 

ID241 Gohebiaeth gan Ms Lindi Rich yn cynrychioli GWT 

ID242a Addasiadau a geisiwyd gan LlC 
 

ID243 Addasiadau SRO a CPO i dir Tata mewn perthynas â chlwydfannau 
Garanod 

 

ID244 Cyflwyniad terfynol CNC gan Mr Richard Wald, Cwnsler 

ID245 Gohebiaeth gan Robert Hepworth o YDCW 

ID246 Tynnu’n ôl gwrthwynebiad WE Dowds Shipping Ltd 

ID247 Gwybodaeth yn sgil croesholi Mr Bussell gan Mr Waller 

ID248 Tabl gwybodaeth draffig gan Mr Whittaker ar 7 Mawrth 2018 

ID249 Datganiad terfynol YDCW 

ID250 Ymateb LlC i gyflwyniad yr RSPB, 20 Mawrth 2018 
 

ID251 Datganiad o dir cyffredin ynglŷn â Safleoedd a Ddynodwyd yn 

Rhyngwladol 
 

ID252 Sylwadau ar wrthbrofion LlC – gan yr Athro Maltby a’r Athro Morris 

ID253 Sylwadau ar wrthbrofion LlC – gan yr Athro Whitelegg a’r Athro Jones 

ID254 Llythyr ynglŷn â chyflwyniad terfynol CNC 

ID255 Cyflwyniad terfynol Mrs Ann Picton 
 

ID256 Gohebiaeth ychwanegol gan Ms Lindi Rich (o GWT) 
 

ID257 Adroddiad arolwg dyfrgwn 2017 wedi’i ddiweddaru 
 

ID258 Cyflwyniad terfynol gan yr Ymgyrch yn Erbyn Traffordd y Gwastadeddau 

ID259 Cyflwyniad terfynol gan Ms Morag Ellis QC a Mr Emyr Jones, Cwnsleriaid 
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ar ran LlC 
 

ID260 Tynnu’n ôl llythyr yr Awdurdod Diogelwch Porthladdoedd 
 

ID261 Cyflwyniad terfynol gan Mr Brendon Moorhouse yn cynrychioli GWT, 
RSPB, YDCW, Cyfeillion y Ddaear ac Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt 

Cymru. 
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ATODIAD CH – ADDASIADAU A GEISIWYD GAN LlC 
 
 
 

ATODLEN 1 – ADDASIADAU GORCHYMYN CYNLLUN 
 

 Addasiad 1 i’r Gorchy myn Cyn llun  
 

Mae angen diwygio’r Gorchymyn Cynllun drafft i ddileu Cyffordd a Ffyrdd Cyswllt 

Glan Llyn a Ffordd y Dociau o’r Gorchymyn. Ni fydd y rhain yn cael eu 

dosbarthu’n Ffyrdd Arbennig mwyach. Byddant yn cael eu hychwanegu i’r 
Gorchymyn Llinell a’u dosbarthu’n Gefnffyrdd. 

 

O fewn Atodlen 2, rhan (2), dileu ‘Llwybr oddeutu 444m o hyd, a ffordd gerbydau 

system gylchu newydd oddeutu 392m o hyd, o bwynt ar gynllun safle 4 wedi’i 
farcio C ar y draffordd i bwynt ar gynllun safle 4 wedi’i farcio D wrth gylchfan 

bresennol yr A4810 Queensway oddeutu 400m i’r gorllewin o Waith Dur 

Llanwern.’ 
 

O fewn Atodlen 2, rhan (3), dileu ‘Llwybr oddeutu 916m o hyd, a chylchfan 

newydd oddeutu 190m o hyd o bwynt ar gynllun safle 5 wedi’i farcio E ar Ffordd 

Ddosbarthu’r De yr A48 442m i’r dwyrain o gylchfan Ffordd y Dociau i bwynt ar 
gynllun safle 5 wedi’i farcio F oddeutu 487 metr i’r dwyrain o Afon Ebwy wrth 

Ffordd y Dociau, Casnewydd.’ 
 

O fewn Atodlen 2, rhan (3), dileu ‘Llwybr 187m o hyd, a ffordd gerbydau system 
gylchu newydd oddeutu 332m o hyd o bwynt ar gynllun safle 5 wedi’i farcio F ar 

y draffordd newydd i bwynt ar gynllun safle 5 wedi’i farcio G ar y ffordd gerbydau 

system gylchu newydd oddeutu 289m i’r dwyrain o Afon Ebwy wrth Ffordd y 

Dociau, Casnewydd.’ 
 

 Addasiad 2 i’r Gorchy myn Cyn llun  
 

Mae angen addasu’r Gorchymyn Cynllun Diwygiad (Rhif 2) drafft i gynyddu maint 

Junction Cut o 11m i 13.5m. 
 

O fewn Atodlen 3, Erthygl 3, dileu Tudalen 1 o 2 lluniadau Atodlen 3 (Diwygiad 

Rhif 2), a’i disodli â’r lluniad o’r teitl Atodlen 3 (Addasu) Tudalen 1 o 2 
 
 

 

 

ATODLEN 2 – ADDASIADAU GORCHYMYN LLINELL 
 

 I’ r Gorchymyn Lline ll (Cefnffordd)  
 

Mae angen diwygio’r Gorchymyn Llinell i ychwanegu Cyffordd a Ffyrdd Cyswllt 

Glan Llyn a Ffordd y Dociau i’r Gorchymyn. Mae’r rhain wedi cael eu dileu o’r 

Gorchymyn Cynllun ac felly ni fyddant yn cael eu dosbarthu’n Ffyrdd Arbennig 
mwyach. 

 

O fewn Atodlen 2, ychwanegu 6. “Llwybr oddeutu 444m o hyd, a ffordd gerbydau 

system gylchu newydd oddeutu 332m o hyd, o bwynt ar gynllun safle 5 wedi’i 
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farcio O ar y draffordd i bwynt ar gynllun safle 5 wedi’i farcio P wrth gylchfan 

bresennol yr A4810 Queensway oddeutu 400m i’r gorllewin o Waith Dur 

Llanwern.’ 
 

O fewn Atodlen 2, ychwanegu 7. “Llwybr oddeutu 1,147m o hyd, a ffordd 

gerbydau system gylchu newydd oddeutu 332m o hyd o bwynt wedi’i farcio Q ar 
Ffordd Ddosbarthu’r De yr A48 442m i’r dwyrain o gylchfan Ffordd y Dociau i 

bwynt wedi’i farcio R ar gynllun safle 6 oddeutu 330m i’r dwyrain o Afon Ebwy 

wrth Ffordd y Dociau, Casnewydd.’ 
 
 

 

 

ATODLEN 3 – ADDASIADAU GORCHYMYN FFYRDD YMYL 
 

 I’ r Gorchymyn Ffyrdd Y myl  
 

Addasiad 1 
 

Ar Atodlen 2 Cynllun Safle 2, o dan Fanylion Priffyrdd Newydd, ychwanegu hyd 

newydd o lwybr troed ‘2/E’, y byddai Cyngor Dinas Casnewydd yn Awdurdod 
Priffyrdd ar ei gyfer. 

 

Ar Gynllun Safle 2, mae Ffordd Fynediad Breifat 2/7a wedi cael ei hailalinio. Bydd 

rhan o lwybr troed cyhoeddus newydd 2/E yn cydfodoli â’r Ffordd Fynediad 

Breifat newydd 2/7a lle mae’n croesi’r ffordd fynediad honno. Amnewid Darn o 

Gynllun MOD1 yr SRO yn y Cynlluniau SRO drafft. Nid oes newid i Atodlen 2 y 
Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 

 

Addasiad 2 
 

Ar Atodlen 2 Cynllun Safle 2, o dan Fanylion Priffyrdd Newydd, ychwanegu hyd 

newydd o lwybr troed ‘2/F’, y byddai Cyngor Dinas Casnewydd yn Awdurdod 

Priffyrdd ar ei gyfer. 
 

Ar Atodlen 2 Cynllun Safle 2, o dan Rif Cyfeirnod Ffordd Fynediad  Breifat 
Newydd, ychwanegu 2/15a. 

 

Addasiad 3 
 

Ar Gynllun Safle 8, mae Priffordd 8/D wedi cael ei haddasu i ddod yn gylchfan 

fach yn lle’r cyffordd-T a gynigiwyd yn y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. Amnewid 

Darn o Gynllun MOD3 yr SRO yn y Cynlluniau SRO drafft. Nid oes newid i Atodlen 

8 y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 
 

Ar Gynllun Safle 8, mae Priffordd 8/E wedi cael ei hailalinio i gysylltu â’r gylchfan 

fach arfaethedig. Amnewid Darn o Gynllun MOD3 yr SRO yn y Cynlluniau SRO 

drafft. Nid oes newid i Atodlen 8 y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 
 

Ar Gynllun Safle 8, o dan Rif Cyfeirnod Ffordd Fynediad Breifat Newydd, mae 

lleoliad PMA 8/2a wedi cael ei ail-leoli. Amnewid Darn o Gynllun MOD3 yr SRO yn 
y Cynlluniau SRO drafft. Nid oes newid i Atodlen 8 y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl 

drafft. 
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Ar  Atodlen  8  Cynllun  Safle  8,  o  dan  Rif  Cyfeirnod  Ffordd  Fynediad  Breifat 

Newydd, ychwanegu 8/3a 
 

Addasiad 4 
 

Ar Gynllun Safle 9, mae PMA 9/11a wedi cael ei ailalinio. Amnewid Darn o 

Gynllun MOD4 yr SRO yn y Cynlluniau SRO drafft. Nid oes newid i Atodlen 9 y 

Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 
 

Addasiad 5 
 

Ar Atodlen 16 Cynllun Safle 16, o dan Briffyrdd i’w Cau, diwygio’r pellteroedd a 

ddyfynnwyd ar gyfer cau’r briffordd a adwaenir fel Bencroft Lane. 
 

Ar Gynllun Safle 16, mae Priffordd 16/A wedi cael ei hailalinio o’r aliniad 

gwreiddiol a gynigiwyd yn y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. Amnewid Darn o 

Gynllun MOD5 yr SRO yn y Cynlluniau SRO drafft. Nid oes newid i Atodlen 16 y 

Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 
 

Ar Gynllun Safle 16, mae Ffyrdd Mynediad Preifat 16/4a, 16/5a, 16/6a, 16/7a 

wedi cael eu hailalinio i gysylltu ag aliniad newydd Priffordd 16/A. Amnewid Darn 
o Gynllun MOD5 yr SRO yn y Cynlluniau SRO drafft. Nid oes newid i Atodlen 16 y 

Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 
 

Ar Atodlen 16 Cynllun Safle 16, o dan Ffordd Fynediad Breifat i’w Chau, 

ychwanegu ‘Mynediad i gerbydau oddi ar ffin ogleddol y B4245 i gae o fewn 

cyfeirnod grid AA091, wedi’i leoli’n union gyferbyn â’r fynedfa i’r eiddo a 
adwaenir fel Fferm Green, wedi’i rifo ‘16/18’ ar y cynllun wedi’i adneuo. 

 

Ar Atodlen 16 Cynllun Safle 16, o dan Rif Cyfeirnod Ffordd Fynediad Breifat 

Newydd, ychwanegu 16/8a ac 16/8b. 
 

Addasiad 6 
 

Rhif Addasiad heb ei ddefnyddio 

Addasiad 7 

Ar Gynllun Safle 5, mae Ffordd Fynediad Breifat 5/11a wedi cael ei hailalinio. 
Amnewid Darn o Gynllun MOD7 yr SRO yn y Cynlluniau SRO drafft. Nid oes 

newid i Atodlen 15 y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 
 

Ar Atodlen 5 Cynllun Safle 5, o dan Rif Cyfeirnod Ffordd Fynediad  Breifat 

Newydd, ychwanegu 5/11b. 
 

Addasiad 8 
 

Ar Atodlen 15 Cynllun Safle 15, o dan Ffordd Fynediad Breifat i’w Chau, diwygio 

pellter Cau 15/11. 
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Ar Gynllun Safle 15, mae Ffordd Fynediad Breifat 15/11a wedi cael ei hailalinio. 

Amnewid Darn o Gynllun MOD8 yr SRO yn y Cynlluniau SRO drafft. Nid oes 

newid i Atodlen 15 y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 
 

Ar Gynllun Safle 15, mae Cilffordd Gyfyngedig 15/H wedi cael ei hailalinio. 

Amnewid Darn o Gynllun MOD8 yr SRO yn y Cynlluniau SRO drafft. Nid oes 
newid i Atodlen 15 y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 

 

Addasiad 9 
 

Ar Gynllun Safle 15, mae Llwybr Troed 15/E wedi cael ei ailalinio. Amnewid Darn 

o Gynllun MOD9 yr SRO yn y Cynlluniau SRO drafft. Nid oes newid i Atodlen 15 y 
Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 

 

Addasiad 10 
 

Ar Gynllun Safle 4, mae Ffordd Fynediad Breifat 4/3b wedi cael ei hailalinio. 

Amnewid Darn o Gynllun MOD10 yr SRO yn y Cynlluniau SRO drafft. Nid oes 

newid i Atodlen 4 y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 
 

Addasiad 11 
 

Ar Atodlen 10 Cynllun Safle 10, o dan Rif Cyfeirnod Ffordd Fynediad Breifat 

Newydd, ychwanegu 10/7b. 
 

Addasiad 12 
 

Ar Atodlen 15 Cynllun Safle 15, o dan Fanylion Priffordd Newydd, ar gyfer 

Priffordd 15/b dileu ‘llwybr ceffylau’ a’i ddisodli â ‘Llwybr troed’. 
 

Addasiad 13 
 

Ar Atodlen 7 Cynllun Safle 7, o dan Ffordd Fynediad Breifat i’w Chau, dileu 7/1. 
 

Ar  Atodlen  7  Cynllun  Safle  7,  o  dan  Rif  Cyfeirnod  Ffordd  Fynediad  Breifat 

Newydd, dileu 7/1a. 
 

Addasiad 14 
 

Ar  Atodlen  5  Cynllun  Safle  5,  o  dan  Rif  Cyfeirnod  Ffordd  Fynediad  Breifat 

Newydd, ychwanegu 5/14a. 
 

Addasiad 15 
 

Rhif Addasiad heb ei ddefnyddio 

Addasiad 16 

Ar Gynllun Safle 14, mae Ffordd Fynediad Breifat 14/C wedi cael ei hailalinio. 

Amnewid Darn o Gynllun MOD16 yr SRO yn y Cynlluniau SRO drafft. Nid oes 

newid i Atodlen 14 y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 
 

Addasiad 17 
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Ar Gynllun Safle 14, mae aliniadau Priffyrdd 14/E, 14/G a 14/H wedi cael eu 

diwygio i ddarparu ar gyfer cylchfan fwy o faint ar Newport Road. Bydd hyn yn 

darparu ar gyfer y ffordd ymadael newydd tua’r dwyrain o draffordd yr M4 ym 
Magwyr. Amnewid Darn o Gynllun MOD17 yr SRO yn y Cynlluniau SRO drafft. Nid 

oes newid i Atodlen 14 y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 
 

Ar Atodlen 14 Cynllun Safle 14, o dan Fanylion Priffyrdd Newydd, ar gyfer 14/F 

dileu ‘Llwybr troed’. 
 

Ar Gynllun Safle 14, mae Ffordd Fynediad Breifat Newydd 14/8a wedi cael ei 
hailalinio o ganlyniad i’r newidiadau wrth gylchfan arfaethedig Newport Road. 

Amnewid Darn o Gynllun MOD17 yr SRO yn y Cynlluniau SRO drafft. Nid oes 

newid i Atodlen 14 y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl drafft. 
 

Addasiad 18 
 

Ar Atodlen 11 Cynllun Safle 11, o dan Rif Cyfeirnod Ffordd Fynediad Breifat 

Newydd, ychwanegu 11/2a. 
 
 

 

 

ATODLEN 4 – ADDASIADAU GORCHYMYN PRYNU GORFODOL 
 

I’r Gorchymyn Prynu Gorfodol 
 

Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 
(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

1 Lleiniau Amrywiol dd/b Cywiro camgymeriadau 

draffrio. 
 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio. 

2 Dd/B  Rhif MOD heb ei 

ddefnyddio. 

3 16/8 
 

16/8a 

 

 
 
 

dd/b 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Llain 16/8  i’w 

hailenwi’n 16/7s. 
 

Llain 16/8a i’w 
hailenwi’n 16/7t. 

4 Dd/b dd/b Rhif MOD heb ei 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   ddefnyddio 

5 18/5, 18/5a, 

18/5b, 18/5c, 

18/5d, 18/5e, 
18/5f 

 

 

 
 

 

O152 

Tabl 1 Atodlen 1 y CPO 

i’w ddiwygio fel a 

ganlyn: 
 

Rhestru  Stephen 

Phillips, Elder Cottage, 

Common-y-Coed, 
Magwyr, NP26 3AX fel 

Meddiannwr yn lleiniau 

18/5, 18/5a,  18/5b, 
18/5c, 18/5d, 18/5e & 
18/5f 

6 1/8  

 
 

 

 
 

 

 
 

O339 

Tabl 1 Atodlen 1 y CPO 

i’w ddiwygio fel a 
ganlyn: 

 

Cyfeiriad y perchennog 

i’w restru fel UK 

Healthcare  Property  1 
LLP, 38 Seymour 

Street, Llundain, W1H 

7BP 
 

Cyfeiriad y Tenant i’w 

restru fel Barchester 

Healthcare Ltd, Suite 
304, Third  Floor, 

Design Centre East, 

Chelsea Harbour, 
Llundain, SW10 0XF 

7 2/18b, 2/18c, 

2/18d, 2/18e, 
2/18f & 2/18g 

O003 

O256 

 

Gwrthwynebiad 
 

wedi’i 

dynnu’n ôl 
O273 

 

O330 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 
y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Cynnwys ‘Ty’n y Brwyn, 
The Conifers, Fferm 

Longhouse, Moorland 

View, Rhifau 1,2,3,3a,4 
a 5 Fferm Ty’n y 

Brwyn’ fel bod â 

hawliau mynediad dros 
y Ffordd Fynediad 

Breifat,  ac  fel  bod  yn 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   Fuddiannau Cymwys 

Eraill yn y tir (Colofn 6) 

8  

 

2/11, 2/11a, 

2/11b, 2/11c, 

2/12, 2/12a, 

2/12b 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

2/13 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
O257 Addasiad 

wedi’i dderbyn 
 

Gwrthwynebiad 

wedi’i dynnu’n ôl 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Llain 2/11 – cynyddu o 

75m2. i 116m2
 

 

Llain 2/11a – cynyddu 

o 193m2. i 392m2
 

 

Llain 2/11b – cynyddu 

o 632m2. i 871m2
 

 

Llain 2/11c – cynyddu 
o 445m2. i 483m2

 

 

Lleiniau 2/12,12a, 12b 

- dileu 
 

Llain 2/13 – lleihau o 

51m2 i 34m2. Diwygio’r 
disgrifiad i gynnwys 
‘ffos’. 

9 23/2  

 
 

 

 

 
dd/b 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Cyfeiriad y 

perchenogion i’w restru 

fel Mrs Beverly Laura 
Pope, 3 Yew  Tree 

Close, Gwndy, Sir 

Fynwy, NP26 3DQ a 

Susan Ivy Martin, 
Juniper House, Gwndy, 

Sir Fynwy, NP26 3EL 

10 11/2u, 11/2v, 

11/2x 

 
 

dd/b 

Tabl 2 Atodlen 1 y CPO 
i’w ddiwygio fel a 

ganlyn: 
 

Dileu Buddiant Civil & 

Marine fel Unigolion 
Cymwys  Eraill  (Colofn 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   6) 

11 2/4, 2/4a  

 

 

dd/b 

Tabl 1 Atodlen 1 y CPO 

i’w ddiwygio fel a 

ganlyn: 
 

Cyfeiriad Michael 
Chetnik  i’w  restru  fel 

13 Salisbury Street, 
Casnewydd, NP11 7PD 

12 Dd/B dd/b Rhif MOD heb ei 
ddefnyddio 

13 15/5, 

15/5a,15/5b, 
15/5c, 15/5d, 

15/5e, 15/5f, 

15/5g 

 

 
 

 
dd/b 

Tabl 1 Atodlen 1 y CPO 

i’w ddiwygio fel a 
ganlyn: 

 

Cyfeiriad Mr Richard 

Bowkett i’w restru fel 
648 Monnow Way, 

Betws, Casnewydd, 

NP20 7LN 

14 Dilyniant 5/3. 

20/3 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

O145 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Lleiniau mewn dilyniant 
5/3 a 20/2 – Rhestru 

National Westminster 

Bank, NatWest 

Mortgage Centre, PO 
Box 12201, 6 Brindley 

Place, Birmingham, B2 

2AG fel buddiant 
cymwys ychwanegol 

(Colofn 5) 
 

Llain  20/3  –  Cynnwys 

Mr  Peter  Watts  Baker 
fel perchennog / 

meddiannwr 

ychwanegol 

15 8/3, 8/3a O305 Tabl 2 Atodlen 1 y CPO 
i’w ddiwygio fel a 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   ganlyn: 
 

Cyfeiriad Buddiant 
Cymwys  Ychwanegol 

i’w restru fel Hanson 

Quarry Products Europe 
Ltd, Hanson House, 14 

Castle Mill, 
Maidenhead, FL6 4JJ 

16 9/2c,  9/2e,  9/2f, 

9/2g,  9/2j,  9/2t, 

9/2v, 9/2bm 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

O014 Addasiad 
wedi’i dderbyn 

 

Gwrthwynebiad 

wedi’i gynnal 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 9/2c: lleihau o 

6,073 m2 i 5471m2
 

 

Llain 9/2e: lleihau o 
6,539m2    i  4862m2    a 

diwygio’r disgrifiad i 
gynnwys ‘rhan o 

brysgdir, coetir (tir 
halogedig), peilon gan 

gynnwys cebl uwchben’ 
 

Llain 9/2f: lleihau o 

131m2 i 85m2 a 
diwygio’r disgrifiad i 
gynnwys ‘rhan o 
brysgdir a choetir’ 

 

Llain 9/2g: lleihau o 

90m2 i 83m2
 

 

Llain 9/2j: lleihau o 

431m2 i 220m2 a 
diwygio’r disgrifiad i 
gynnwys ‘rhan o 
brysgdir a choetir’ 

 

Llain 9/2t: cynyddu o 

649m2 i 780m2
 

 

Llain 9/2v: lleihau o 

18884m2  i 16,777m2  a 

diwygio’r disgrifiad i 

gynnwys ‘rhan o 
brysgdir,   coetir,   gan 
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Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   gynnwys cebl uwchben, 

ffosydd a llwybr’ 
 

Llain 9/2bm: lleihau o 

1,516m2 i 577m2 (Teitl) 
a diwygio’r disgrifiad i 
gynnwys ‘rhan o goetir 
a phrysgdir gan 
gynnwys llwybr’ 

 

Llain 9/2bn: Llain 

Newydd 602m2. 
Trwydded Hanfodol ar 
gyfer mynediad dros 
dro a lle gweithio. 

 

Llain 9/2bo: llain heb ei 

defnyddio. 
 

Llain 9/2bp: Llain 

Newydd. 18m2
 

(Hawddfraint (Hawl 

A250)) yn 
angenrheidiol i gael 

mynediad at bob diben 

sy’n gysylltiedig ag 
adeiladu a chynnal a 

chadw strwythur pont. 
 

Llain 9/2bq: Llain 
Newydd. 30m2

 

(Hawddfraint (Hawl 
A250)) yn 

angenrheidiol i gael 
mynediad at bob diben 

sy’n gysylltiedig ag 
adeiladu a chynnal a 

chadw strwythur pont. 
 

Llain 9/2br: Llain 

Newydd. 233m2
 

(Hawddfraint (Hawl 
A250)) yn 

angenrheidiol i gael 

mynediad at bob diben 

sy’n gysylltiedig ag 
adeiladu  a  chynnal  a 
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Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   chadw strwythur pont. 
 

Llain 9/2bs: Llain 

Newydd. 46m2 (Teitl) 
yn angenrheidiol ar 
gyfer adeiladu 
ategwaith pont. 

 

Llain 9/2bt: Llain 

Newydd. 820m2 (Teitl) 
yn angenrheidiol i 
adeiladu, cynnal a 
chadw ac amddiffyn 
pont newydd. 

 

Llain 9/2bu: Llain 

Newydd. 1238m2 

(Hawddfraint (Hawl 
A250))  yn 
angenrheidiol i gael 

mynediad at bob diben 
sy’n gysylltiedig ag 

adeiladu a chynnal a 

chadw strwythur pont. 
 

Llain 9/2bv: Llain 
Newydd. 53m2 (Teitl) 

yn angenrheidiol i 

adeiladu ategwaith 

pont. 
 

Llain 9/2bw: Llain 

Newydd. 158m2 (Teitl) 
yn angenrheidiol i 
adeiladu ategwaith 
pont. 

 

Llain 9/2bx: Llain 

Newydd. 165m2
 

(Hawddfraint (Hawl 
A250)) yn 

angenrheidiol i gael 
mynediad at bob diben 
sy’n gysylltiedig ag 

adeiladu a chynnal a 
chadw strwythur pont. 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   Llain 9/2by: Llain 

Newydd. 119m2 (Teitl) 
yn angenrheidiol i 
adeiladu, cynnal a 
chadw ac amddiffyn 
pont newydd. 

 

Llain 9/2bz: Llain 

Newydd. 1,976m2 

(Teitl) yn angenrheidiol 
i adeiladu traffordd 
newydd a’r holl waith 
cysylltiedig. 

 

Llain 9/2ca: Llain 

Newydd. 943m2 (Teitl) 
yn angenrheidiol ar 
gyfer Ffordd Fynediad 
Breifat. 

17 OBJ227 
 

2/2e, 2/2f, 
 
 
 

DIM 

GWRTHWYNEBIAD 
 

2/14b, 2/14c, 
 

 
 

OBJ230 
 

2/16e 

 
 

 

 
 

 

 
Lleiniau 2/14b & 

2/14c – Addasiad 

wedi’i dderbyn – dim 
gwrthwynebiad 

 

 
 

O230 
 

Addasiad wedi’i 

dderbyn, 

gwrthwynebiad 

wedi’i gynnal 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 
y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 2/2e: Lleihau o 62 
i 11m2

 

 

Llain 2/2f: lleihau  o 

360 i 230m2
 

 

Llain 2/2k: Llain 

newydd. 130m2. 
Ymrwymiad ar gyfer 
llwybr troed a mynedfa 
newydd. 

 

Llain 2/14b: lleihau o 

66 i 11m2
 

 

Llain 2/16a: lleihau o 

16 i 9m2 
 

Llain 2/16e: lleihau o 
146m2 i 135m2

 

 

Llain 2/16h: cynyddu o 
3,073 i 3,083m2
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   Llain 2/16j: llain 

newydd 11m2. 
Ymrwymiad ar gyfer 
llwybr troed a mynedfa 
newydd. 

18 2/5n, 
 

 
 

OBJ228 
 

2/18, 2/18b, 

2/18c, 2/18f, 

2/18g 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

O003 

O256 

Gwrthwynebiad 
wedi’i dynnu’n ôl 

 

O273 

O228 

O330 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 
y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 2/5n: lleihau o 87 

i 76m2. 
 

Llain 2/5s: Llain 
newydd. 11m2. 

 

Llain 2/18: lleihau o 97 

i 96m2. 
 

Llain 2/18b: diwygio’r 

disgrifiad yng ngholofn 
2. 

 

Llain 2/18c: lleihau o 

1,205m2   i  1,022m2   a 
diwygio’r disgrifiad yng 

ngholofn 2. 
 

Llain 2/18f: lleihau o 

159 i 42m2. 
 

Llain  2/18g:  lleihau  o 

21 i 20m2 a diwygio’r 

disgrifiad yng ngholofn 

2. 
 

Llain 2/18q: Llain 

newydd. 189m2 ar 
gyfer llwybr mynediad. 

 

Llain 2/18r: Llain 

newydd. 59m2 ar gyfer 
mesurau lliniaru 
hanfodol. 

 

Llain 2/18s: Llain 

newydd. 51m2 ar gyfer 
adeiladu strwythur pont 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   newydd. 
 

Llain 2/18t: Llain 
newydd. 3m2 Ar gyfer 

adeiladu strwythur pont 

newydd. 

19 9/6, 9/6a, 
 

 
 

OBJ098 & OBJ306 
 

9/8, 9/8a, 9/8b, 
 

 
 

9/10, 9/10a 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

098 
 

 
 

O306 
 

 

 

 
 

Dilyniant  lleiniau 
9/10 – Addasiad 

wedi’i  dderbyn, 

gwrthwynebiad 

wedi’i dynnu’n ôl 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 
y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 9/6: lleihau o 180 

i 87m2
 

 

Llain 9/6a: Llain heb ei 

defnyddio 
 

Llain 9/6b: Llain 

Newydd. 53m2 yn 
angenrheidiol fel Teitl i 
adeiladu priffordd. 

 

Llain 9/6c: Llain 

Newydd. 16m2 yn 
angenrheidiol fel Teitl i 
adeiladu priffordd. 

 

Llain 9/8: lleihau o 
1,040 i 908m2

 

 

Llain 9/8a: Llain heb ei 
defnyddio. 

 

Llain 9/8b: lleihau o 

117 i 24 m2
 

 

Llain 9/8c: Llain 

Newydd. 23m, yn 
angenrheidiol fel Teitl 
ar gyfer Ffordd 
Fynediad Breifat 

 

Llain 9/10b: Llain 

Newydd. 167m2. 

Trwydded yn 

angenrheidiol ar gyfer 
adeiladu         mynedfa 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   newydd. 

20 10/1ah, 10/1aj, 

10/1ak, 10/1ap, 

10/1as, 10/1au, 
10/1az, 

 

10/1ba, 10/1bd, 

10/1bk, 10/1bn, 

10/1dh, 10/1dj, 
10/1dk 

 

 

 

 
Tir LlC ar Fferm 
Tatton 

 

Addasiad wedi’i 

dderbyn 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Lleiniau 10/1ah, 
10/1aj, 10/1ak, 

10/1ap, 10/1as, 
10/1au, 10/1av, 

10/1az, 10/1ba, 

10/1bd, 10/1bk, 
10/1bn, 10/1dh, 10/1dj 

,10/1dk heb eu 

defnyddio 

21 21/1a, 21/1b, 

21/1c, 21/1d 

 

 
 

 

Tir LlC ar Fferm 

Tatton 
Addasiad wedi’i 

dderbyn 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Llain 21/1a: llain 

newydd 151,467m2
 

 

Llain 21/1b: llain 
newydd 33,788m2

 

 

Llain 21/1c: llain 
newydd 62,398m2

 

 

Llain 21/1d: llain 

newydd 1,947m2
 

22 1/4, 1/4a, 1/4b, 

1/4c, 1/4d, 1/4e, 
1/4f,  1/4g,  1/4h, 

1/4j, 1/4k 

 

 

 

O0322 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Cyfeiriad Mark Williams 

i’w restru fel Mountain 
View, Victoria, 

Glynebwy, NP23 8AU 

23 5/9, 5/9a, 5/9b, 
5/9c, 5/9d, 5/9e, 

5/9f,  5/9g,  5/9h, 

5/9j, 5/9k 

 

 

O0212 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 
y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Mr Derek David wedi’i 

ddileu  o’r  atodlen  fel 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   Meddiannwr 

24 Dd/B dd/b Rhif MOD heb ei 
ddefnyddio 

25 8/4f, 8/12  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

n/a 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Llain 8/4f: dileu os nad 
oes ei hangen mwyach. 

 

Llain 8/12: dileu os nad 

oes ei hangen mwyach 
 

Llain 8/4p: llain 

newydd, 2,205m2 (rhan 
o 8/12 yn flaenorol) a 
rhestru Noel Fitzpatrick 
Ltd fel lesddeiliad. 

 

Llain 8/4q: llain 

newydd, 3,976m2 (rhan 
o 8/12 yn flaenorol) a 
rhestru ACE Portable 
Accommodation fel 
lesddeiliad. 

26 23/7  
 

 

 
OBJ0214 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 
y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Rhydd-ddeiliad cywir y 

llain yw Miss Susan 
Anstey, Fferm Court, 

Rogiet, Cil-y-coed, 

NP26 3UR 

27 1/3p, 2/2c, 2/2j  

OBJ0227 
 

Addasiad wedi’i 

dderbyn 
 

Gwrthwynebiad 

wedi’i gynnal 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 
y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 1/3p: lleihau o 
57,467 i 38,409m2

 

 

Llain 2/2c: cynyddu o 
13,090 i 28,678m2
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   Llain 2/2j: lleihau o 

31,013 i 15,425m2
 

28 15/26  

 
 

 

OBJ0285 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Rhydd-ddeiliad a 

meddiannwr cywir y 

llain yw Mr a Mrs Ward, 
Fferm North  Row, 

North Row, Redwick, 

Magwyr, NP26 3DX 

29 3/2a, 3/2b, 3/2g  

 

 

 

OBJ049 
 

Gwrthwynebiad 
wedi’i gynnal 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 3/2a: Llain heb ei 

defnyddio. 
 

Llain 3/2b: lleihau o 

7,562 i 2,317m2
 

 

Llain 3/2g: cynyddu o 
456 i 583m2

 

30 6/4d, 6/4y, 6/4bu 

& 6/4ca 

 

 
 

 

 

 
OBJ216 

 

Addasiad wedi’i 

dderbyn 
 

Gwrthwynebiad 

wedi’i gynnal 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Llain 6/4d: lleihau o 

21,322 i 21,300m2
 

 

Llain 6/4y: lleihau o 

1,137 i 501m2
 

 

Llain 6/4bu: lleihau o 
981 i 630m2

 

 

Llain 6/4ca: cynyddu o 

422 i 494m2
 

 

Llain 6/4cf: Llain 

newydd. 120m2 yn 
angenrheidiol fel 
Trwydded    ar    gyfer 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   Ffordd Fynediad Breifat 
 

Llain 6/4cg: Llain 

newydd. 153m2 – yn 
angenrheidiol fel 
Trwydded Hanfodol 

 

Llain 6/4ch: Llain 

newydd. 149m2 fel 
Trwydded Hanfodol 

31 Dd/B dd/b Rhif MOD heb ei 
ddefnyddio 

32 Dd/B dd/b Rhif MOD heb ei 

ddefnyddio 

33 Dim 
gwrthwynebiad 

 

16/4ac, 16/4ae, 

16/4ar, 16/4aw, 
 

 
 

OBJ238 
 

16/17a, 16/17b, 
16/17c, 16/17d, 

16/17n 

 
 

 

 
 

 

 
 

OBJ238 
 

Addasiad wedi’i 
dderbyn 

 

Gwrthwynebiad 

wedi’i gynnal 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 
y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 16/4ac: lleihau o 
124 i 24m2

 

 

Lleiniau 16/4ae, 16/4ar 

heb eu defnyddio. 
 

Llain 16/4aw: cynyddu 

o 46 i 58m2
 

 

Llain 16/17a: lleihau o 

106m2 i 29m2
 

 

Llain 16/17b: lleihau o 

341m2 i 292m2
 

 

Llain 16/17c: lleihau o 
4,205m2 i 38m2

 

 

Lleiniau 16/17d, 17n 

heb eu defnyddio 

34 Dim 
gwrthwynebiad 

 

16/1, 

OBJ229 
 

Addasiad wedi’i 
dderbyn ond 

gwrthwynebiad 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 
y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain  16/1:  lleihau  o 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

  

 

OBJ229 
 

16/6c, 16/6d, 

16/6h, 

wedi’i gynnal 910 i 903m2
 

 

Llain 16/1x: Llain 

Newydd. 6m2. 
Ymrwymiad  yn 
angenrheidiol ar gyfer 
Llwybr Ceffylau newydd 
i gydfodoli â’r briffordd 
gyhoeddus. 

 

Llain 16/1y: Llain 

Newydd. 105m2 fel teitl 
ar gyfer ailalinio St. 
Brides Road. 

 

Llain 16/1z: Llain 

Newydd. 7m2. 

Ymrwymiad  yn 
angenrheidiol ar gyfer 
Llwybr Ceffylau newydd 
i gydfodoli â’r briffordd 
gyhoeddus. 

 

Llain 16/1aa: Llain 

Newydd. 163m2. Teitl 
yn angenrheidiol ar 
gyfer ailalinio St. Brides 
Road. 

 

Llain 16/6c: lleihau o 
3,956 i 3,285m2

 

 

Llain 16/6d: lleihau o 

308 i 172m2
 

 

Llain 16/6h: lleihau o 

192 i 130m2
 

 

Llain 16/6j: llain 

newydd, 808m2. Teitl 
yn angenrheidiol ar 
gyfer adeiladu ardal 
trin dŵr. 

 

Llain 16/6k: llain 

newydd, 8m2. 
Ymrwymiad  yn 
angenrheidiol  ar  gyfer 



Adroddiad: APP/16/516215 

540 

 

 

 
 

 

Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   llwybr ceffylau newydd. 
 

Llain 16/6m: llain 

newydd, 55m2. Teitl yn 
angenrheidiol ar gyfer 
ailalinio St.  Brides 
Road. 

35-42 DD/B dd/b Rhifau MOD heb eu 

defnyddio 

43 1/5c, 1/5d dd/b Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 1/5c: Dileu 

Buddiant Cymwys 

(Colofn 6) 
 

Llain 1/5d: Dileu 

Buddiant Cymwys 

(Colofn 6) 

44 18/10 dd/b Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Residual Lands Limited, 

23a Gold Tops, 
Casnewydd, NP20 4UL 

i’w restru fel unigolyn 

cymwys arall (Colofn 6) 

45 Dd/B dd/b Rhif MOD heb ei 

ddefnyddio 

46 10/5  

O218 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 
y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 10/5: lleihau o 
5,092 i 5005m2

 

47 6/9f, 6/9n, 6/9ba O217 
 

Addasiad wedi’i 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 
y CPO i’w diwygio fel a 
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Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

  dderbyn 

Gwrthwynebiad 

wedi’i dynnu’n ôl 

ganlyn: 
 

Llain 6/4cj: Llain 

Newydd. 410m2 yn 
angenrheidiol fel 
Trwydded Hanfodol. 

 

Llain 6/9f: lleihau  o 
100 i 25m2

 

 

Llain 6/9n: reduce from 

29 to 12m2
 

 

Llain 6/9ba: lleihau o 
1,347 i 297m2

 

 

Llain 6/9bb: Llain 

Newydd. 54m2 yn 
angenrheidiol  fel 
Hawliau A250 
(Hawddfraint) 

 

Llain 6/9bc: Llain 

Newydd. 21m2 yn 
angenrheidiol  fel 
Hawliau A250 
(Hawddfraint) 

 

Llain 6/9bd: Llain 

Newydd. 9m2 yn 
angenrheidiol  fel 
Hawliau A250 
(Hawddfraint) 

 

Llain 6/9be: Llain 

Newydd. 8m2 yn 
angenrheidiol  fel 
Hawliau A250 
(Hawddfraint) 

 

Llain 6/9bf: Llain 

Newydd. 191m2 yn 
angenrheidiol fel 
Trwydded Hanfodol 

 

Llain 6/9bg: Llain 

Newydd. 449m2 yn 
angenrheidiol fel 



Adroddiad: APP/16/516215 

542 

 

 

 
 

 

Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   Trwydded Hanfodol 
 

Llain 6/10g: Llain 

Newydd. 240m2 yn 
angenrheidiol  fel 
Trwydded (Ffordd 
Fynediad Breifat) a 
Hawliau A250 
(Hawddfraint) 

48 22/2  

 

 
OBJ0215 

 

Gwrthwynebiad 

wedi’i gynnal 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Rhydd-ddeiliad  a 

meddiannwr cywir y 

llain yw Mr David 
Colley, Great House, 

Gwndy, Magwyr, 

Casnewydd, NP26 3EN 

49 11/2aj, 11/2am, 
11/2aq, 11/2ar, 

11/2at, 11/2ay, 

11/2bt, 11/2bu, 

11/2bv 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

OBJ0097 
 

Addasiad wedi’i 

dderbyn, 

gwrthwynebiad 
wedi’i dynnu’n ôl 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 11/2aj: lleihau o 
80,313 i 80,021m2.

 

 

Llain 11/2am: lleihau o 

838 i 610m2
 

 

Llain 11/2aq: lleihau o 

3,961       i       676m. 
Lesddeiliad  a 

Meddiannwr i’w restru 

fel Malcolm Lawer, 

Cambrian Stone 
Limited, Portland 

House, Bickenhill Lane, 

Solihull, Birmingham, 

B37 7BQ 
 

Llain 11/2ar: lleihau o 
764        i        371m2. 

Lesddeiliad a 

Meddiannwr i’w restru 
fel    Malcolm    Lawer, 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   Cambrian Stone 

Limited, Portland 
House, Bickenhill Lane, 

Solihull, Birmingham, 

B37 7BQ 
 

Llain 11/2at: lleihau o 
2,197 m2 i 1,523m2. 

 

Llain 11/2ay: lleihau o 

18,930m2 i 18,901m2. 
 

Llain 11/2bt:  cynyddu 
o 486 m2 i 488 m2

 

 

Llain 11/2bu: lleihau o 

269m2 i      132m2. 

Lesddeiliad  a 

Meddiannwr i’w restru 
fel Malcolm Lawer, 

Cambrian Stone 
Limited, Portland 
House, Bickenhill Lane, 

Solihull, Birmingham, 

B37 7BQ 
 

Llain 11/2bv:  cynyddu 
o 332 m2 i 435m2

 

 

Llain 11/2cb: Llain 

newydd. 56m2 yn 
angenrheidiol fel 

 

Llain 11/2cc: Llain 

newydd. 24m2 yn 
angenrheidiol  fel 
Hawliau A250 
(Hawddfraint)   a 
Thrwydded Hanfodol 

50 10/1q, 10/1cx 0068 
 

Addasiad wedi’i 

dderbyn, 

gwrthwynebiad 
wedi’i dynnu’n ôl 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 10/1q: 
 

Lleihau  o  14,044m2    i 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   12,758m2
 

 

Llain 10/1cx: lleihau o 
241 i 54m2

 

 

Llain 10/1dx. Llain 

Newydd. 1,590m2 yn 
angenrheidiol  fel 
Hawliau A250 
(Hawddfraint) 

 

Llain 10/1dy: Llain 

Newydd. 108m2 yn 
angenrheidiol fel 
Trwydded Hanfodol. 

51 5/1a, 5/1b, 5/1c, 

5/1h, 5/1n, 5/1p, 

5/1q 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

O019 
 

Addasiad wedi’i 
dderbyn, 

gwrthwynebiad 

wedi’i dynnu’n ôl 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Llain 5/1a: lleihau o 82 

i 72 m2
 

 

Llain 5/1b: lleihau o 76 

i 67m2
 

 

Llain 5/1c: cynyddu o 

7,514 i 7,533m2
 

 

Llain 5/1h: lleihau o 58 
i 17m2

 

 

Llain 5/1n: Llain 

Newydd. 32m2 yn 
angenrheidiol fel Teitl 
(Ffordd Fynediad 
Breifat) 

 

Llain 5/1p: Llain 

newydd. 6m2 yn 
angenrheidiol fel Teitl 

 

Llain 5/1q: Llain 

newydd. 3m2 yn 
angenrheidiol fel Teitl. 

52 11/2by, 11/2bz, A138 Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

 11/2ca  ganlyn: 
 

Llain 11/2by: Llain 

Newydd. 585m2 yn 
angenrheidiol fel 
Trwydded Hanfodol 

 

Llain 11/2bz: Llain 

Newydd. 788 m2 yn 
angenrheidiol fel 
Trwydded (Ffordd 
Fynediad Breifat) 

 

Llain 11/2ca: Llain 

Newydd. 839m2 yn 
angenrheidiol fel 
Trwydded Hanfodol 

53 18/3, 18/3a, 

18/3c, 18/3d, 
18/3e, 18/3h, 

18/3j 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
O152 

 

Gwrthwynebiad 

wedi’i gynnal 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 18/3: lleihau o 

24,982m2, i 18,289m2
 

 

Llain 18/3a: cynyddu o 

246 i 253m2
 

 

Llain 18/3c: cynyddu o 
6 i 7m2

 

 

Llain 18/3d: lleihau o 

7,286 i 5,600m2
 

 

Llain 18/3e: cynyddu o 
319 i 320m2

 

 

Llain 18/3h: cynyddu o 

251 i 284m2
 

 

Llain 18/3j: lleihau o 
128 i 92m2

 

 

Llain 18/3q: Llain 

newydd. 10,147m2 yn 
angenrheidiol fel Teitl 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

54 5/5,5/5b, 
5/5c, 5/5f, 

5/5g, 5/5j, 

5/5m, 5/5q, 
5/5u,  5/5v, 

5/5w 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
OBJ0025 

 

 

Gwrthwynebiad 
wedi’i drosi 

 

i gefnogi 
A206 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 5/5: lleihau o 
18,381 to 18,212 m2

 

 

Llain 5/5b: lleihau o 

784 i 733m2
 

 

Llain 5/5c: lleihau o 
859 i 792m2

 

 

Lleiniau 5/5f, 5g heb 
eu defnyddio. 

 

Llain 5/5j: lleihau o 

5,141m2 i 4320m2
 

 

Llain 5/5m: lleihau o 
1,238 i 1,120m2

 

 

Lleiniau 5/5q, 5u, 5v, 

5w: Llain heb ei 

defnyddio 
 
 
 

Llain 5/8c: Llain 

newydd. 963m2  yn 
angenrheidiol fel Teitl. 

Perchenogion a 
Meddianwyr i’w rhestru 
fel Network Rail 
Infrastructure Limited, 

d/o Stephen Sprei 
(Syrfëwr), 1 Eversholt 
Street, Llundain, NW1 
2DN 

 

Llain 5/8d: Llain 

newydd. 173 m2 yn 
angenrheidiol fel Teitl. 
Perchenogion a 
Meddianwyr i’w rhestru 
fel Network Rail 
Infrastructure Limited, 
d/o    Stephen    Sprei 



Adroddiad: APP/16/516215 

547 

 

 

 
 

 

Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   (Syrfëwr), 1 Eversholt 

Street, Llundain, NW1 

2DN 
 

Llain 5/8e: Llain 

newydd. 170m2  yn 
angenrheidiol fel Teitl. 
Perchenogion a 
Meddianwyr i’w rhestru 

fel Network Rail 
Infrastructure Limited, 
d/o Stephen Sprei 
(Syrfëwr), 1 Eversholt 

Street, Llundain, NW1 
2DN 

 

Llain 5/8f: Llain 

newydd. 177m2 yn 

angenrheidiol fel Teitl. 
Perchenogion a 
Meddianwyr i’w rhestru 
fel Network Rail 

Infrastructure Limited, 
d/o Stephen Sprei 
(Syrfëwr), 1 Eversholt 
Street, Llundain, NW1 

2DN 
 

Llain 5/8g: Llain 

newydd. 13m2 yn 

angenrheidiol fel Teitl. 
Perchenogion a 
Meddianwyr i’w rhestru 
fel Network Rail 

Infrastructure Limited, 
d/o Stephen Sprei 
(Syrfëwr), 1 Eversholt 
Street, Llundain, NW1 

2DN 
 

Llain 5/8h: Llain 

newydd. 51m2 yn 
angenrheidiol fel Teitl. 
Perchenogion a 
Meddianwyr i’w rhestru 
fel Network Rail 
Infrastructure  Limited, 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   d/o Stephen Sprei 

(Syrfëwr), 1 Eversholt 

Street, Llundain, NW1 
2DN 

 

Llain 5/8j: Llain 

newydd. 211m2  yn 
angenrheidiol  fel 
Hawliau A250 
(Hawddfraint). 
Perchenogion a 

Meddianwyr i’w rhestru 

fel Network Rail 

Infrastructure Limited, 
d/o Stephen Sprei 

(Syrfëwr), 1 Eversholt 

Street, Llundain, NW1 
2DN 

 

Llain 5/8k: Llain 

newydd. 145m2  yn 
angenrheidiol fel Teitl. 
Perchenogion a 

Meddianwyr i’w rhestru 
fel Network Rail 
Infrastructure Limited, 
d/o Stephen Sprei 

(Syrfëwr), 1 Eversholt 
Street, Llundain, NW1 
2DN 

 

Llain 5/8m: Llain 

newydd. 117m2  yn 

angenrheidiol fel Teitl. 
Perchenogion a 
Meddianwyr i’w rhestru 
fel Network Rail 

Infrastructure Limited, 
d/o Stephen Sprei 
(Syrfëwr), 1 Eversholt 
Street, Llundain, NW1 
2DN 

55 OBJ214 
 

18/6a, 

OBJ0214 

Gwrthwynebiad 

wedi’i gynnal 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

 18/6c, 
 

18/7f, 

18/7g, 

18/7h, 
18/7j, 

18/7k 

 Lleiniau 18/6a, 18/6c, 

18/7f, 18/7g, 18/7h, 

18/7j, a 18/7k heb eu 
defnyddio 

56 2/21  

 
 

dd/b 

Tabl 2 Atodlen 1 y CPO 

i’w ddiwygio fel a 
ganlyn: 

 

Llain 2/21: Dileu David 
Vicary a Peter Gilks fel 

Buddiannau Cymwys 

Eraill 

57 16/1j, 
 

 
 

16/13c, 
 
 
 

OBJ103 
 

16/16a 

 

 
 

 

OBJ0103 

Gwrthwynebiad 

wedi’i dynnu’n 
ôl 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Llain 16/1j: lleihau o 

72,586 i 69,690m2
 

 

Llain 16/13c: lleihau o 

226 i 172m2
 

 

Llain16/16a: Llain heb 

ei defnyddio 

58 1/14b, 
1/18, 1/18a 

 

 

 

 
 

 

 
dd/b 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 
Llain 1/14b: lleihau i 7 
m2 

 

Llain 1/18: lleihau o 
540 i 529m2

 

 

Llain  1/18a:  lleihau  o 

108 i 65m2. Llain yn 

angenrheidiol  fel 
Hawliau A250 

(Hawddfraint) 

59 5/3g, 

5/3aa, 

OBJ0145 

(Fferm 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

 5/3ak, 

5/3aq, 

5/3bd 

Maerdy) 
 

gwrthwynebiad 

wedi’i gynnal 

ganlyn: 
 

Llain 5/3g: Cynyddu o 

7,886 i 10,746m2
 

Lleiniau  5/3aa,  5/3ak, 
5/3aq, 

 

a 5/3bd yn 

angenrheidiol fel Teitl 

60 Dd/B 
OBJ0047 

Rhif MOD heb ei 

ddefnyddio 

61 8/7r, 

8/9h, 8/14 

 

 
 

OBJ0025 

Gwrthwynebiad wedi’i 

drosi i gefnogi 
 

A206 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Llain 8/7r: lleihau o 

6,498 i 6,356m2
 

 

Llain 8/9h: lleihau o 

476 i 255m2
 

 

Llain 8/14: Llain heb ei 
defnyddio 

62 Dd/B 
O289 

Rhif MOD heb ei 

ddefnyddio 

63 Dd/B 
A182 

Rhif MOD heb ei 

ddefnyddio 

64 22/5, 

23/2, 23/3, 
23/4, 

23/4a, 

23/5, 23/6, 
23/7 

dd/b Tablau 1 a 2 Atodlen 1 
y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: Lleiniau 22/5, 
23/2,     23/3,     23/4, 

23/4a, 23/5, 23/6 a 
23/7 heb eu defnyddio 

65 8/4e  

OBJ0305 
gwrthwynebiad 
wedi’i gynnal 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 8/4e: lleihau o 

1,704 i 1,087m2
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

66 Dd/B 
dd/b 

Rhif MOD heb ei 

ddefnyddio 

67 CPO 

Atodol 

Lleiniau 

1/3, 1.3a 

 

 
 

 
O213 & O214 

 

Gwrthwynebiad 

wedi’i gynnal 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Llain 1/3: lleihau o 138 

i 24m2
 

 

Llain 1/3a: Llain 

newydd. 47m2 yn 
angenrheidiol  fel 
Hawliau A250 
(Hawddfraint) 

68 15/10a, 

15/10b 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

O025 
 

 

Gwrthwynebiad 

wedi’i drosi’n 
gefnogaeth, fel 

A206 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Lleiniau 15/10a a 

15/10b heb eu 

defnyddio 
 

Llain 15/2bm: Yn 
disodli llain 15/10a. 

88m2 yn angenrheidiol 
fel Trwydded Hanfodol. 
Perchennog a 
Meddiannwr i’w restru 
fel Adran Ystadau 
Cyngor Sir Fynwy, 
BLWCH POST 106, Cil- 
y-coed, NP26 9AN 

 

Llain 15/2bk: Yn disodli 

llain15/10b. 244 m2  yn 

angenrheidiol fel 
Trwydded Hanfodol. 
Perchennog  a 
Meddiannwr i’w restru 
fel Adran Ystadau 
Cyngor Sir Fynwy, 
BLWCH POST 106, Cil- 
y-coed, NP26 9AN 

69-72 Dd/B  Rhifau MOD heb eu 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   defnyddio 

73 7/2, 7/2q, 7/2r, 

7/2s,  7/2t,  7/2u, 

7/2v, 7/2w, 7/3j, 
7/3k, 7/3m, 

7/3m, 7/3n, 7/3p, 

7/3q,  7/3r,  7/3s, 

7/3t,  7/3u,  7/3v, 
7/3w, 7/3x, 7/3y, 

7/3z, 7/3aa, 

7/3ab, 7/3ac, 
7/3ad, 7/3ae, 

7/3af, 7/3ag, 

7/3ah, 7/3aj, 
7/3ak, 7/3am, 

7/3an, 7/3ap, 
7/3aq, 7/3ar, 

7/3as, 7/3at, 

7/3au, 7/3av, 

7/3aw, 7/3ax, 

7/3ay, 7/3az, 
7/3ba, 7/3bc, 

7/3bd, 7/3be, 

7/3bf, 7/3bg, 
7/3bh, 7/3bj, 

7/3bk, 7/3bm, 
7/3bn, 7/3bp, 

7/3bq, 7/3br, 

7/3bs, 7/3bt, 

7/3bu, 7/3bv, 
7/3bw, 7/3bx, 

7/3by, 7/3bz, 

7/3ca, 7/3cb, 
7/3cc, 7/3cd, 
7/3ce, 7/3cf, 

7/3cg, 7/3ch, 

7/3cj, 7/3ck, 

7/3cm, 7/3cp, 
7/3cq, 7/3cr, 

7/3cs, 7/3ct, 
7/3cu, 7/3cv, 

7/3cw, 7/3cx, 

7/3cy, 7/3cz, 
7/3da, 7/3db, 

7/3dc, 7/3dd, 

7/3de, 7/3dg, 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

O031 
 

(Addasiad 

CPO  Atodol Rhif 

3) 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Yr holl leiniau a restrir 

yng ngholofn 2 i’w 

rhestru fel ‘Llain heb ei 
defnyddio’. 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

 7/3dj, 7/3dk, 
7/3dm, 7/3dn, 

7/3dp, 7/3dq, 

7/4 

  

74 15/1c, 15/1d, 
15/1e, 15/1f, 

15/1g, 15/1h, 

15/1j, 15/1k, 
15/1m, 15/1n, 
15/1p, 15/1q, 

15/1t, 15/1u, 
15/1v, 15/1w, 

15/2ae, 15/2af, 

15/2ag, 15/2aj, 

15/2am, 15/2an, 
15/2ap, 15/2ar, 
15/2as, 15/2at, 

15/2au, 15/2aw, 

15/2ax, 15/11d, 

15/16f, 15/20, 

15/20a, 15/20b, 
15/20c, 15/20d, 

15/20e, 15/22a, 

15/22b, 15/22c 
 
 
 

15/1x, 15/1y, 
15/1ad, 15/2aq, 

15/2az, 15/2ba, 

15/2bb, 15/9m, 

15/9n, 15/11, 

15/11a, 15/11e, 
15/12, 15/12a, 

15/21a, 15/21c, 

15/21d 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Amrywiol 
 

(Addasiad 
CPO  Atodol Rhif 

2) 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 

y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Y lleiniau canlynol i’w 

rhestru yng ngholofn 2 

fel ‘Llain heb ei 
defnyddio’. 

 

15/1c,  15/1d,  15/1e, 
15/1f,  15/1g,  15/1h, 

15/1j,  15/1k,  15/1m, 

15/1n,  15/1p,  15/1q, 

15/1t,  15/1u,  15/1v, 
15/1w, 15/2ae, 15/2af, 

15/2ag, 15/2aj, 

15/2am,          15/2an, 
15/2ap, 15/2ar, 

15/2as, 15/2at, 
15/2au, 15/2aw, 

15/2ax, 15/11d, 

15/16f, 15/20, 15/20a, 

15/20b, 15/20c, 

15/20d, 15/20e, 
15/22a, 15/22b, 

15/22c 
 

Llain 15/1s: Lleihau i 

7492m2. Diwygio’r 
disgrifiad i gynnwys “a 
strwythur trosbont” 

 

Llain 15/1x: Lleihau i 

21 m2
 

 

Llain 15/1y: Lleihau i 

8515 m2
 

 

Llain 15/1ad: Lleihau i 

2213 m2
 

 

Llain 15/2aq: Lleihau i 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   153 m2
 

 

Llain 15/2az: Lleihau i 
3 m2

 

 

Llain 15/2ba: Lleihau i 
1273 m2

 

 

Llain 15/2bb: Lleihau i 

601 m2
 

 

Llain 15/9m: Lleihau i 

1637 m2
 

 

Llain 15/9n: Lleihau i 
19643 m2

 

 

Llain 15/11: Lleihau i 

5903 m2
 

 

Llain 15/11a: Reduce 
to 5186 m2

 

 

Llain 15/11e: Lleihau i 

4519 m2
 

 

Llain 15/12: Lleihau i 

1548 m2
 

 

Llain 15/12a: Lleihau i 

431 m2
 

 

Llain 15/21a: Lleihau i 
4501 m2

 

 

Llain 15/21c: Lleihau i 
71 m2

 

 

Llain 15/21d: Rhan o 
lain bresennol 15/21a 
(lliniaru teitl) yn 
angenrheidiol bellach 

fel Teitl i adeiladu’r 
ffordd ymyl newydd. 

188m2 o ran o dir pori 
wedi’i lleoli i’r gogledd 

o brif Linell Reilffordd 
De Cymru i Lundain ac 
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7 

Rhif yr 
Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 
(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   i’r gogledd-orllewin o 
gyffordd y B4245 a 

Blenheim Avenue. 

5 8/5ad, 8/5ak, 

8/5aq, 8/7, 8/7a, 
8/7b,  8/7c,  8/7j, 

8/7s, 8/8, 8/11, 

8/11a, 8/15, 
8/15a, 8/15b, 

8/15c 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
O025 

gwrthwynebiad 

wedi’i drosi’n 
gefnogaeth 

 

A206 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 
y CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 

Llain 8/5ad: Lleihau i 

6,540m2
 

 

Llain 8/5ak: Lleihau i 

38m2
 

 

Llain  8/5aq:  Llain  yn 
angenrheidiol  fel  teitl. 

7m2 o ran o iard storio 
a  ffos  wedi’i  lleoli  i’r 
dwyrain o  Ddociau 
Casnewydd  ac  i’r  de- 
ddwyrain  o  Ystad 
Ddiwydiannol 
Stephenson Street. 

 

Llain 8/7: Lleihau i 

264m2
 

 

Llain 8/7a: Lleihau i 
555m2

 

 

Llain 8/7b: Lleihau i 

21m2
 

 

Llain 8/7c: Lleihau i 
573m2

 

 

Llain 8/7j: Lleihau i 

4,715m2
 

 

Llain 8/7s: Llain yn 
angenrheidiol fel teitl. 

8m2 o ran o gyfadeilad 
storio a ffos wedi’i lleoli 
i’r dwyrain o Ddociau 
Casnewydd ac i’r de- 
ddwyrain     o     Ystad 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   Ddiwydiannol 

Stephenson Street. 
 

Llain 8/8: Lleihau i 

262m2
 

 

Llain 8/11: Lleihau i 6 
m2 

 

Llain  8/11a:  Lleihau  i 
77m2. 

 

O dan adran 250 Deddf 
Priffyrdd 1980. Yr hawl 
i gael  mynediad  ac 

ailfynediad i  87m2   o 
ran o iard storio wedi’i 
lleoli i’r  dwyrain   o 

Ddociau Casnewydd ac 
i’r de-ddwyrain o Ystad 
Ddiwydiannol 
Stephenson  Street  at 
yr  holl  ddibenion  sy’n 

gysylltiedig ag adeiladu 
a chynnal  a  chadw 
strwythur pont. Ym 
mherchenogaeth  Grŵp 

Cwmnïau Bird. 
 

Llain  8:15a:  Llain  yn 
angenrheidiol  fel  teitl. 

273m2  o  ran o  iard 
storio wedi’i lleoli  i’r 
dwyrain  o Ddociau 
Casnewydd  ac  i’r  de- 

ddwyrain  o  Ystad 
Ddiwydiannol 
Stephenson Street. Ym 
mherchenogaeth  Grŵp 

Cwmnïau Bird. 
 

Llain 8/15b: Llain yn 
angenrheidiol fel teitl. 

348m2 o ran o iard 
storio wedi’i lleoli i’r 
dwyrain o Ddociau 
Casnewydd  ac  i’r  de- 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   ddwyrain o Ystad 

Ddiwydiannol 

Stephenson Street. Ym 
mherchenogaeth  Grŵp 

Cwmnïau Bird. 
 

Llain  8/15c:  Llain  yn 
angenrheidiol  fel  teitl. 

772m2  o  ran o  iard 
storio wedi’i lleoli  i’r 
dwyrain  o Ddociau 
Casnewydd  ac  i’r  de- 

ddwyrain  o  Ystad 
Ddiwydiannol 
Stephenson Street. Ym 
mherchenogaeth  Grŵp 

Cwmnïau Bird. 

76 8/6s,  8/6t, 

8/6w 
 

 

 
8/8h,  8/8j, 

8/8k, 
 

 

 
8/9b,  8/9c,  8/9d, 

8/9e, 8/9f, 
8/9g, 8/9h, 

8/9j, 
 

 

 
8/13 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
O308 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 y 
CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 
Llain 8/6s: Lleihau i 
1,239m2

 

 

Llain 8/6t: Llain heb ei 
defnyddio 

 

Llain 8/6w: Lleihau i 
1,483m2

 

 

Llain 8/8h: Llain heb ei 

defnyddio 
 
Llain 8/8j: Lleihau’r llain i 

108m2
 

 
Llain 8/8k: Lleihau i 
926m2

 

 

Llain 8/9: Lleihau i 150m2
 

 

Llain 8/9a: Lleihau i 
1,253m2

 

 

Llain 8/9b: Lleihau i 
529m2

 

 

Llain   8/9c:   Lleihau   i 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   7,011m2
 

 
Llain 8/9d: Lleihau i 
8,634m2

 

 

Llain 8/9e: Llain heb ei 

defnyddio 
 

Llain 8/9f: Lleihau i 
1,609m2

 

 

Llain 8/9g: Lleihau i 
14017m2

 

 

Llain 8/9h: Lleihau i 
255m2

 

 

Llain 8/9j: Llain yn 
angenrheidiol fel 
Hawddfraint o dan Adran 
250 Deddf  Priffyrdd 
1980. Yr hawl i gael 
mynediad ac ailfynediad i 

2,695 m2 o ran o 
gyfadeilad storio ac ardal 
maes parcio gan gynnwys 
cebl uwchben wedi’i lleoli 
i’r dwyrain o Ddociau 
Casnewydd ac i’r de- 
ddwyrain o Ystad 
Ddiwydiannol Stephenson 
Street at yr holl 
ddibenion sy’n 
gysylltiedig ag adeiladu a 
chynnal a chadw pwll 
gwanhau ac ardal liniaru. 

77 
 

Diwygiad 
A 

CPO  Atodol  Rhif  3 
Lleiniau 1/2cc, 
1/2ce, 1/2dg, 
1/2dh, 1/2gs, 
1/2ks, 1/2kw, 
1/2kx, 1/2ky, 
1/2kz, 1/2ma, 
1/2mb, 1/2mc, 
1/2mg, 1/2mh, 

1/2mp, 1/2mz, 
1/2na, 1/2nb, 
1/2nc, 1/2nh, 

 

 

 

 

O031 

(Addasiad i CPO 
Atodol Rhif 4) 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 y 
CPO i’w diwygio fel a 

ganlyn: 
 
Llain 1/2cc: Lleihau i 
3,557 m2

 

 
Llain 1/2ce: Lleihau i 
1,131m2

 

 

Llain 1/2dg: Lleihau i 
1,033 m2
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

 1/2nj, 1/2nk  Llain 1/2dh: Lleihau i 
2,541m2

 

 

Llain 1/2gs: Lleihau i 
346m2 

 

Llain 1/2ks: Llain heb ei 
defnyddio 

 
Llain 1/2kw: Lleihau i 
794m2

 

 
Llain 1/2kx: Lleihau i 

2,215m2
 

 

Lleiniau 1/2ky, 1/2kz a 
1/2ma heb eu defnyddio 

 
Llain 1/2mb: Lleihau i 
115m2

 

 

Llain 1/2mc: Lleihau i 
4,868m2

 

 

Llain 1/2mg: Lleihau i 
885m2

 

 

Lleiniau 1/2mh, 1/2mp, 
1/2mz, 1/2na, 1/2nb, 
1/2nc, 1/2nh, 1/2nj, a 
1/2nk heb eu defnyddio 

78 1/1b, 1/1c, 
1/5e, 1/14b1 
1/16c,  1/17, 
1/17a, 1/18b 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

dd/b 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 y 
CPO i’w diwygio fel a 
ganlyn: 

 

Llain 1/1b: Llain 1/17a yn 
flaenorol. Y perchenogion 
a’r meddianwyr bellach 
yw LlC, Parc Cathays, 
Caerdydd, CF10 3NQ 

 

Llain 1/1c: Llain 1/17 yn 
flaenorol. Y perchenogion 
a’r meddianwyr bellach 
yw LlC, Parc Cathays, 
Caerdydd, CF10 3NQ 

 

Llain 1/5e: Llain newydd. 

659 m2 o ran o ffordd 
ymuno/ymadael yr A48 
(M),  arglawdd,  llwybr  a 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   rhan o lwybr troed 
cyhoeddus 399/29 wedi’i 
lleoli i’r gogledd-ddwyrain 
o Gartref Gofal Bryn Ivor 
Lodge ac i’r gogledd o’r 
A48. Y Perchennog a’r 

Meddiannwr i’w restru fel 
Stephen Brinley Richards, 
19 Tynewydd Drive, Cas- 
bach, Caerdydd CF3 8SB 

 

Llain 1/14b: Llain heb ei 
defnyddio 

 

Llain 1/16c: Lleihau i 

659m2. Y perchenogion 
i’w rhestru fel Wyevale 
Garden Centres Ltd, The 
Garden Centre Group, 
Syon Park, Brentford, 
Middlesex, TW8 8JF. Y 
Lesddeiliaid a’r 
Meddianwyr i’w rhestru 
fel Castleton Grow Your 
Own Association, 3 Allen 
Close, Pentref Llaneirwg, 
Caerdydd, CF3 5DH 

 

Llain 1/17, 17a: Lleiniau 
heb eu defnyddio 

 

Llain    1/18b:    Lleihau’r 

arwynebedd i 
659m2. 

Red79 12/2q, 12/2s, 
12/2bb, 12/2bc, 
12//2bd, 13/2a, 
13/2d, 13/2e, 
13/2g, 13/2h, 
13/2m, 13/2v, 

 

 

 

 

 
 

SUP0138 
 

(Tata) 

(Derbyniwyd) 

Tablau 1 a 2 Atodlen 1 y 
 CPO  i ’w  di wygi o  fel  a  
ganlyn: 

 
Llain 12/2q: Lleihau i 
1,540m2

 

 

Llain 12/2s: Llain heb ei 
defnyddio 

 

Llain 12/2bb: Llain yn 

angenrheidiol fel 3,941m2 

o ran o goetir, ffos, 
prysgdir, llwybr a 
SoDdGA (Gwastadeddau 
Gwent) wedi’i lleoli i’r 
dwyrain o is-orsaf y Grid 
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Rhif yr 

Addasiad 

Llain/Lleiniau Rhif Gwrthwynebiad 

(os yw’n berthnasol) 

(O) 

Disgrifiad o’r Addasiad 

   Cenedlaethol ac i’r de o 

Waith Dur Llanwern. 
 

12/2bc: Llain yn 

angenrheidiol-32m2 o ran 
o goetir, ffos, prysgdir, 
llwybr a SoDdGA 
(Gwastadeddau Gwent) 
wedi’i lleoli i’r dwyrain o 
is-orsaf y Grid 
Cenedlaethol ac i’r de o 
Waith Dur Llanwern. 

 

12/2bd: Llain yn 

angenrheidiol-120,050m2 

o ran o goetir, ffos, 
prysgdir, llwybr a 
SoDdGA (Gwastadeddau 
Gwent) wedi’i lleoli i’r 
dwyrain o is-orsaf y Grid 
Cenedlaethol ac i’r de o 
Waith Dur Llanwern. 

 

Llain 13/2a: Llain heb ei 
defnyddio 

 

Llain 13/2d: Llain heb ei 
defnyddio 

 

Llain 13/2e: Cynyddu i 
222,088 m2

 

 

Lleiniau 13/2g, 2h, 2m 
Lleiniau heb eu defnyddio 

 

Llain 13/2v: Lleihau i 
2,614m2
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Atodiad D – Gwrthwynebiadau a Dynnwyd yn Ôl neu a Ddyblygwyd 
 

Gwrthwynebiadau unigol 
 

Roedd y gwrthwynebiadau unigol canlynol wedi cael eu tynnu’n ôl yn 

ffurfiol erbyn diwedd yr Ymchwiliad. Y rhain yw: 
 

ABP (O31), W E Dowds (O302), yr Awdurdod Diogelwch Porthladdoedd 

(O95), Comisiynwyr Porthladd Casnewydd (O71), Vodafone Ltd (O90), 

Carlsberg Supply Co UK Ltd (098), Bovis Homes Ltd (O103), National Grid 

(O205), Dŵr Cymru (O321), Royal Ordnance (O306), BT (O6897), Liberty 
Steel Ltd (O308), Network Rail (O25), LDH Plant Ltd (O47), CBS Caerffili 

(O73), National Grid (O205), Tarmac and Cambrian Stone Ltd (O97), 

Barbara Willis (O101), DHB Accountants Ltd (O120), Ruth Dow (O124), 
Cargo Services Ltd (O137), Ian Cummings (O157), WT German (O218), 

Griffiths/ Howells (O221), CW Jones (O226), Keith a Jane Siberthorpe 

(O256), Mr a Mrs Clatworthy (O257), Barbara Hancock (O274), Hanson 
(O274), CBS Caerdydd (O283), Air Products Ltd (O289), Ashtenne Ltd & 

Ashtenne Industrial Fund (O301), Residual Lands Ltd (O304), CADW 

(O341), Island Steel. 
 

Mae ID076b (diwygiedig) dyddiedig 27/03/18 yn cynnwys rhestr o’r holl 

wrthwynebiadau a dynnwyd yn ôl. 

Gwrthwynebiadau gan yr ymgyrchoedd 

Erbyn diwedd yr Ymchwiliad, roedd y 672 o wrthwynebwyr canlynol, a 

oedd yn gysylltiedig â’r ymgyrchoedd yn erbyn y cynllun neu wedi’u 

cofrestru â nhw yn gynharach, wedi tynnu eu gwrthwynebiadau yn ôl neu 
y dangoswyd eu bod wedi cael eu cyfrif ddwywaith yn y rhestrau 

ymgyrchoedd a gyflwynwyd gan y gwrthwynebwyr hynny mewn ymateb i 

gyhoeddi’r Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft yn gynharach: 
 

3 o ymgyrchwyr yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt – Cyfeirnodau 

gwrthwynebwyr O/- 36, 38, 542. 
 

435 o ymgyrchwyr yr RSPB – Cyfeirnodau gwrthwynebwyr O/- 816, 902, 

918, 751, 763, 766,     854,  867,   891,  895,    902,  918,   928,   934, 
944,   969,  995,  997, 1029, 1034, 1090, 1100, 1132, 1144, 1151, 1181, 

 

1200, 1326, 1334, 1402, 1418, 1444, 1459, 1485, 1506, 1531, 1576, 
1624, 1733, 1767, 1788, 1811, 1818, 1820, 1822, 1879, 1881, 1912, 

1931, 1950, 1997, 2011, 2012, 2013, 2031, 2060, 2061, 2069, 2080, 

2092, 2102, 2116, 2119, 2136, 2156, 2157, 2185, 2190, 2194, 2210, 

2221, 2232, 2263, 2263, 2268, 2274, 2277, 2283, 2288, 2294, 2296, 
2323, 2328, 2333, 2335, 2336, 2338, 2364, 2383, 2425, 2434, 2435, 

2452, 2479, 2493, 2499, 2521, 2523, 2529, 2532, 2547, 2550, 2552, 

2569, 2581, 2625, 2628, 2649, 2658, 2660, 2673, 2674, 2678, 2690, 

2612, 2704, 2709, 2720, 2722, 2732, 2747, 2749, 2764, 2778, 2789, 
2805, 2811, 2825, 2845, 2847, 2855, 2878, 2880, 2890, 2891, 2802, 

2909, 2962, 2963, 2967, 2971, 2989, 2995, 3000, 3001, 3014, 3020, 

3024, 3029, 3039, 3065, 3080, 3091, 3118, 3122, 3129, 3134, 3136, 
3139, 3148, 3149, 3152, 3155, 3193, 3294, 3216, 3221, 3226, 3229, 
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3231, 3234, 3236, 3244, 3255, 3269, 3296, 3311, 3313, 3325, 3332, 
3335, 3357, 3365, 3385, 3387, 3392, 3397, 3400, 3408, 3418, 3448, 

3455, 3456, 3457, 3474, 3477, 3491, 3497, 3551, 3513, 3526 3543, 

3555, 3557, 3577, 3581, 3585, 3595, 3609, 3611, 3629, 3634, 3644, 
3668, 3711, 3717, 3721, 3726, 3727, 3727, 3750, 3776, 3780, 3790, 

3808, 3819, 3826, 3832, 3837, 3838, 3845, 3849, 3855, 3867, 3888, 

3919, 3930, 3935, 3963, 3966, 3992, 4017, 4019, 4028, 4036, 4037, 

4047, 4053, 4062, 4064, 4079, 4080, 4125, 4170, 4180, 4202, 4203, 
4210, 4214, 4222, 4234, 4250, 4265, 4285, 4291, 4323, 4356, 4360, 

4367, 4373, 4423, 4424, 4439, 4446, 4447, 4457, 4457, 4463, 4488, 

4502, 4509, 4518, 4519, 4538, 4541, 4573, 4579, 4584, 4587, 4590, 
4612, 4615, 4620, 4622, 4628, 4644, 4662, 4669, 4686, 4690, 4700, 

4705, 4722, 4727, 4763, 4766, 4770, 4779, 4782, 4787, 4793, 4806, 

4807, 4818, 4831, 4833, 4843, 4847, 4866, 4874, 4879, 4904 4916, 
4918, 4927, 4932, 4957, 4058, 4967, 4984, 4986, 5005, 4014, 5061, 

5066, 5072, 5074, 5075, 5083, 5086, 5001, 5129, 5150, 5152, 5153, 

5166, 5177, 5203, 5205, 5211, 5245, 5250, 5251, 5262, 5264, 5264, 

5266, 5285, 5299, 5312, 5318, 5319, 5338, 5341, 5349, 5356, 5365, 

5402, 5416, 5437, 5457, 5485, 5487, 5507, 5512, 5555, 5566, 5573, 

5595, 5649, 5658, 5665, 5682, 5692, 5719, 5724, 5728, 5734, 5748, 
5749, 5750, 5752, 758, 5760, 5784, 5789, 5789, 5803, 5812, 5813, 

5815, 5829, 5842, 5879, 5885, 5895, 5896, 5942, 5945, 4956, 5966, 

5976, 5995, 5998, 6004, 6010, 6118, 6119, 6019, 6021, 6028, 6044, 

6048, 6050, 6059, 6065, 6069, 6094, 6097, 6109, 6118, 6129, 6130, 

6131, 6297. 
 

3 o ymgyrchwyr Coed Cadw – Cyfeirnodau gwrthwynebwyr O/- 6703, 

6714 a 6754. 
 

189 o ymgyrchwyr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent – Cyfeirnodau 
gwrthwynebwyr O/- 

 

343, 380, 382, 384, 391, 408, 422, 456, 458, 464, 465, 472, 501, 511, 
512, 515, 517, 523, 524, 525, 527, 528, 535, 537, 538, 544, 550, 551, 

557, 558, 560, 561, 562, 563, 569, 573, 577, 578, 583, 588, 589, 590, 

591, 597, 599, 602, 603, 604, 610, 611, 615, 619, 624, 625, 627, 630, 
633, 634, 641, 642, 646, 652, 659, 660, 663, 664, 673, 675, 676, 677, 

679, 680, 681, 683, 685, 686, 689, 690, 692, 696, 704, 705, 708, 710, 

711, 712, 715, 719, 720, 721, 722, 727, 731, 733, yna 
 

6135, 6148, 6153, 6156, 6179, 6180, 6181, 6186, 6223, 6224, 6235, 
6242, 6247, 6257, 6265, 6269, 6287, 6291, 6297, 6300, 6301, 6392, 

6322, 6330, 6359, 6371, 6387, 6388, 6393, 6398, 6399, 6406, 6411, 

6412, 6115, 6424, 6428, 6445, 6446, 6462, 6467, 6471, 6476, 6479, 

6483, 6490, 6492, 6495, 6499, 6500, 6501, 6513, 6519, 6523, 6528, 
6548, 6573, 6588, 6589, 6596, 6598, 6613, 6617, 6624, 6626, 6649, 

6650, 6669, 6672, 6674, 6687, 6701, 6703, 6714, 6717, 6720, 6754, 

6756, 6761, 6764, 6766, 6779, 6802, 6803, 6810, 6818, 6825, 6839, 

6846, 6855, 6857, 6868, 6873, 6875, 6883. 


