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Annwyl Russell, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 24 Gorffennaf yn dilyn Sesiwn Graffu Ariannol yn ystod y 
Flwyddyn ar Bortffolio’r Economi a Thrafnidiaeth.  
 
Amcangyfrifon o Gostau a TAW Prosiect yr M4 
 
Mae amcangyfrifon o gostau prosiect yr M4 sydd wedi’u cyhoeddi wedi bod yn glir a chywir 
yn gyson, ac mae TAW a’r sylfaen prisiau wedi cael eu hystyried yn briodol hefyd. 
Cyhoeddwyd Adroddiadau Asesiad Economaidd ar gyfer yr Ymchwiliad Cyhoeddus hefyd, a 
oedd yn craffu’n fanwl ar yr amcangyfrif o’r gost. 
 
Mae’n arfer confensiynol, yn unol â chanllawiau ‘Llyfr Gwyrdd’ y Trysorlys, nad yw TAW yn 
cael ei gynnwys mewn asesiadau yn ystod camau datblygu prosiectau oherwydd natur braidd 
yn gylchol y taliad a’r ffaith ei bod yn anodd amcangyfrif y swm.  
 
Yn ystod cam sy’n nes at benderfyniad buddsoddi terfynol, er enghraifft pan fydd 
Gweinidogion Cymru yn ystyried a ydynt am wneud y Gorchmynion ai peidio, mae’n bwysig 
adnewyddu'r sylfaen prisiau i’r gwerth cyfredol, ac mae hefyd yn fwy priodol cynnwys TAW 
na ellir ei hadennill. Mae hyn yn caniatáu i ni ystyried y mater yn well yn erbyn blaenoriaethau 
gwario eraill y Llywodraeth. 
 
Yn ystod cyfnod asesu’r Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) yn 
2013, £998m oedd amcangyfrif o gost y Prosiect. Roedd y swm hwn wedi’i amcangyfrif cyn 
cyflwyno cwmpas ychwanegol ar ôl 2013, fel gwaith galluogi ar ddociau Casnewydd; 
gwelliannau i gyffyrdd a mesurau lliniaru amgylcheddol ychwanegol a oedd yn deillio o 
gysylltiad â Chyfoeth Naturiol Cymru.   
 
Roedd amcangyfrif o gost y cynllun, a ddiweddarwyd yn ystod yr Ymchwiliad, yn  £1.321bn. 
Mae dadansoddiad o’r amcangyfrif hwnnw a’i hanes wedi’u cyhoeddi ar gyfer yr Ymchwiliad 
Cyhoeddus, ac fe’u gwelir yn Atodiad A. Nid oedd y ffigur hwn yn cynnwys unrhyw TAW (boed 
modd ei hadennill neu beidio). Roedd y ffigur olaf a gafwyd, sef £1.57bn, yn cynnwys TAW 
na ellir ei hadennill (nid oedd TAW y byddai modd ei hadennill wedi’i chynnwys gan na fyddai 
hynny’n gost i Lywodraeth Cymru) ac addasiad o £44m a oedd yn ymwneud â’r costau a oedd 
wedi’u hysgwyddo’n barod ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 (gan eu bod wedi’u hysgwyddo’n 
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barod, ni fyddent yn wynebu unrhyw chwyddiant nac yn rhan o unrhyw wariant yn y 
dyfodol).  Felly, ceir manylion am sut daethpwyd i'r ffigur o £1.57m yn y tabl yn Atodiad B. 
 
Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru 
 
Fel sydd wedi’i nodi yn y Cylch Gorchwyl, bydd y Comisiwn yn adrodd ar ei ganfyddiadau 
dros dro cyn pen chwe mis i'w ffurfio. Rwy’n disgwyl y bydd yr adroddiad dros dro ar gael mor 
gynnar â phosibl yn y flwyddyn galendr nesaf. 
 
Bydd y Comisiwn yn cynnwys unigolion sydd ag amrywiaeth eang o arbenigedd perthnasol. 
Bwriad y dyhead hwn i’r Comisiwn gael “llygaid newydd” yw er mwyn chwilio am arferion 
gorau yn y DU ac yn rhyngwladol a’u rhoi ar waith, a hynny wrth ddatblygu atebion arloesol 
i’r problemau sy’n gysylltiedig â thagfeydd ar yr M4 o amgylch Casnewydd yn hytrach nag er 
mwyn allgau unrhyw un sydd wedi bod ynghlwm â Phrosiect yr M4 o'r blaen, naill ai o blaid 
neu yn erbyn y prosiect. Mae’r Arglwydd Burns yn bwriadu cael nifer fechan o aelodau ar y 
Comisiwn er mwyn canolbwyntio ar y gwaith, ac rwy’n hyderus y bydd yn cynnig tîm priodol 
a chytbwys, sy’n addas i gyflawni’r dasg dan sylw. 
 
Er mai swyddogion Llywodraeth Cymru fydd yn gyfrifol am weinyddu’r Comisiwn, bydd gan y 
Comisiwn awdurdod llawn i arwain a datblygu ei ganfyddiadau a’i argymhellion ei hun. 
Bwriedir caffael gwasanaethau technegol i gefnogi’r Comisiwn drwy Trafnidiaeth Cymru, er 
mwyn cael mwy o ymreolaeth a sicrwydd ansawdd. 
 
Fel y trafodwyd, mae’r Arglwydd Burns eisoes wedi dangos ei fod yn fodlon cysylltu â 
Phwyllgorau’r Cynulliad. Un o dasgau cyntaf y Comisiwn fydd penderfynu ar gynllun 
ymgysylltu â rhanddeiliad a sut y bydd yn cynnwys pob parti yn ei waith, sy’n amrywio o'r 
cyhoedd i Weinidogion a chyrff fel Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.  
 
Fel y nodwyd yn eich llythyr, trafododd fy swyddogion y mater o sicrhau gwerth i'r dyfodol o’r 
data a baratowyd ar gyfer Ymchwiliad Cyhoeddus Prosiect yr M4 mewn sesiwn graffu gan y 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn gynharach ym mis Gorffennaf.  Mae cyllideb wedi’i dyrannu 
i sicrhau y bydd Prosiect yr M4 yn cael ei ‘ddirwyn i ben’ yn y ffordd orau er mwyn cyflawni 
hyn. Er enghraifft, mae’r Arglwydd Burns eisoes wedi gofyn am adroddiad ar y sefyllfa o ran 
traffig ar hyn o bryd, yn ôl gwahanol gategorïau fel llif traffig dyddiol, llif oriau brig a manylion 
ynghylch o ble daw teithwyr/i ble maent yn mynd. Mae modd defnyddio data sydd eisoes 
wedi’u casglu ar gyfer Prosiect yr M4 i ateb yr ymholiad hwn. 
 
Ffordd Liniaru’r M4 – rhagor o wybodaeth am gyllid a chwmpas  
 
Mae’r Prif Weinidog a minnau wedi bod yn glir nad yw’r penderfyniad i beidio â bwrw ymlaen 
â’r ffordd liniaru yn arwain at arian annisgwyl gwerth £1.4 biliwn. Ond, rydym wedi bod yn glir 
y bydd y Comisiwn, a sefydlwyd i ystyried y cyfleoedd a’r amcanion ar gyfer mynd i’r afael â 
thagfeydd o amgylch Casnewydd, yn cael y cyfle cyntaf i gael yr arian, a fyddai wedi cael ei 
neilltuo fel arall i ddatblygu ei gynigion. Byddai unrhyw gynigion o’r fath yn dal i fod yn amodol 
ar yr ystyriaethau gwerth am arian a’r Achos Busnes arferol wrth gwrs. 
 
Fel y dywedodd y Prif Weinidog, nid ydym am i waith y Comisiwn gael ei gyfyngu i ddylunio 
atebion a fyddai’n caniatáu iddo fodloni cyllideb benodol. Byddwn yn rhoi rhyddid i'r Comisiwn 
ymgymryd â’i waith, cyn asesu pa mor fforddiadwy yw ei argymhellion o ran rhoi sylw i heriau 
trafnidiaeth yn Ne-ddwyrain Cymru. 
 
Rwy’n disgwyl y bydd rhai o’r mesurau y bydd y Comisiwn yn eu hystyried yn cael effaith 
ehangach na dim ond ar de-ddwyrain Cymru o bosibl. Yn yr achos hwn, rwy’n disgwyl y bydd 
y Comisiwn yn gwneud argymhellion a fydd yn cyd-fynd â gwaith datblygu cyfredol 
Strategaeth Drafnidiaeth newydd i Gymru, sydd yn amserol iawn, wrthi’n cael ei datblygu ar 



hyn o bryd. Byddai'r dull gweithredu hwn yn sicrhau bod allbynnau’r Comisiwn yn rhoi sylw 
priodol i faterion rhanbarthol, gyda chysylltiad â’r rhai cenedlaethol hefyd. 
 
Ffordd Liniaru’r M4 – rhagor o wybodaeth am y rheswm dros y penderfyniad 
 
Mae penderfyniadau’r Prif Weinidog dros beidio â bwrw ymlaen â’r prosiect wedi cael eu 
nodi’n glir yn ei lythyr penderfyniad a gyhoeddwyd yma: https://llyw.cymru/m4-y-coridor-o-
amgylch-casnewydd. Roedd penderfyniad y Prif Weinidog yn seiliedig ar ofynion gwariant 
cyfalaf cyllidebau Llywodraeth Cymru, a’r ffaith fod y Prif Weinidog yn rhoi mwy o bwyslais 
na’r arolygydd Cynllunio ar yr effeithiau niweidiol y byddai'r prosiect yn eu cael ar yr 
amgylchedd.  
 
Mae newidiadau sylweddol wedi bod yng nghyd-destun y cynllun ers cyhoeddi’r Gorchmynion 
drafft ym mis Mawrth 2016, sef argyfwng newid yn yr hinsawdd, colli bioamrywiaeth, mwy o 
bryder ynghylch ansawdd, ac wrth gwrs, Brexit. 
 
Roedd y broses o wneud penderfyniad yn lled-farnwrol ac yn fater o farn y Prif Weinidog ei 
hun, gan ystyried adroddiad yr Arolygydd a’r cyngor a oedd yn cyd-fynd â hynny gan 
swyddogion.   
 
Ymgynghorodd y Prif Weinidog â’r Cabinet ar 29 Ebrill 2019 ynghylch blaenoriaethau gwario 
ehangach, yn hytrach na theilyngdod Prosiect yr M4, ac mae cofnodion y cyfarfod hwnnw 
bellach wedi cael eu cyhoeddi. 
 
Gan fod Llywodraeth Cymru wedi dweud yn glir cyn i benderfyniad ynghylch y gorchmynion 
gael ei wneud, oherwydd arwyddocâd prosiect yr M4 i Gymru a’r teimladau cryf ar bob ochr 
i'r Cynulliad, unwaith y byddai'r  Prif Weinidog wedi cwblhau’r broses gorchmynion, byddai’n 
dwyn trafodaeth a phleidlais ymlaen yn ystod amser llywodraeth. Dygwyd hyn ymlaen ar 25 
Mehefin.  
 
Prentisiaethau 
 
Er mai mater i’r Gweinidog Addysg yw’r mater rydych chi’n ei godi, rydym wrthi’n cwblhau’r 

trefniadau cynllunio sy’n gysylltiedig â dechrau gwerthuso’r Radd-brentisiaeth. Bydd 

Llywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn defnyddio’r 

dystiolaeth o’r gwerthusiad i helpu i fod yn sail ar gyfer eu dulliau gweithredu yn y dyfodol.  

Dechreuodd y prentisiaid cyntaf ym mis Medi 2018. Mae prentisiaeth yn para tair blynedd fel 
arfer, felly bydd y garfan gyntaf yn dechrau graddio yn ystod haf 2021. Ni fydd nifer o'r 
canlyniadau i’r cyflogwr, i'r prentis ac i'r economi ehangach yn deillio tan ar ôl y cyfnod hwnnw. 
Ond, rydym yn disgwyl y bydd y gwerthusiad yn cyflwyno tystiolaeth gynnar sy’n dod i’r amlwg 
ynghylch effaith y rhaglen. Bydd y Gweinidog Addysg yn gwneud penderfyniad cyn diwedd 
tymor y llywodraeth hon, mewn ymgynghoriad â CCAUC, ynghylch blaenoriaethau a 
buddsoddiadau’r dyfodol. Yn ogystal â thystiolaeth o’r gwerthusiad, bydd tystiolaeth o’r galw 
(gan gynnwys gan y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol) a’r gyllideb sydd ar gael, yn cael eu 
hystyried hefyd.  
 
Yn gywir  

 
 
 

 
 

Ken Skates AC/AM 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth  
Minister for Economy and Transport 
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Atodiad A - Tracio Amcangyfrif o’r Gost Adeiladu yn ystod Ymchwiliad Cyhoeddus 
Prosiect yr M4 

(£m, heb TAW, sylfaen prisiau Chwarter 4 2015) 
 

 

 
 
 
 
 

Elfen Costau'r 
Cynllun 
(Rhagfyr 

2016 
Adroddiad 
Gwerthuso 

Economaidd 
Diwygiedig) 

Costau 
ychwanegol 
net ffordd 
ymadael 

tua'r 
dwyrain 

Costau'r 
Cynllun 
wedi’u 

Diweddaru 
(Mawrth 2017 

Atodiad - 
Adroddiad 
Gwerthuso 

Economaidd 
Diwygiedig) 

Costau 
ychwanegol 
net Gwaith 

Lliniaru 
Dociau 

Casnewydd, 
Gwaith 

Amddiffyn 
Pontydd ac 

ymestyn 
PLI 

Costau'r 
Cynllun 
wedi’u 

Diweddaru 
(Rhagfyr 

2017 
Atodiad 2 - 
Adroddiad 
Gwerthuso 

Economaidd 
Diwygiedig) 

Eitemau 
rhagarweiniol gan 
gynnwys Rheoli 
Traffig 

£212.0 +£1.1 £213.1 - £213.1 

Gwaith ffordd £268.0 +£1.2 £269.2 - £269.2 
Strwythurau £296.9 +£0.1 £297.0 +£17.5 £314.5 
Tirweddu a gwaith 
amgylcheddol 

£44.8 +£0.1 £44.9 - £44.9 

Gwaith gan 
awdurdodau eraill 

£38.3 +£0.5 £38.8 - £38.8 

Costau tir a 
digolledu 
 
Risg a bias 
optimistiaeth 

£92.0 
 
 
 

£141.3 

+£0.3 
 
 
 

(+£1.5 llai 
£4.8) = -

£3.30 

£92.3 
 
 
 

£138.9 

- 
 
 
 

-£17.5 

£92.3 
 
 
 

£120.4 
 

Amcangyfrif ar 
gyfer y Prosiect 
heb gynnwys 
TAW a 
chwyddiant 

£1,093.2 - £1,093.2 - £1,093.2 

Costau Cyfnod 
Allweddol 4 

£22.0 Amh. £22.0 +£22.0 £44.0 

Ailddosbarthu ac 
ailwampio 
Cyffordd Caerllion 
[1] gan gynnwys 
bias optimistiaeth) 

£16.2 Amh. £16.2 - £16.2 

Gwaith Dociau 
Casnewydd 

- - - +136.3 £167.5 

Gwaith Dociau 
Casnewydd - Risg 
ac Argyfyngau 

- - - +£31.2 

Cyfanswm y 
Costau 

£1,131.3 - £1,131.3 +£189.5 £1,320.8 



 

 
Atodiad B – Dadansoddiad o’r dyfynbris diwygiedig o £1.57bn 

 
 

 Prisiau 2015 Prisiau 2019 

Sylfaen Prisiau 1,321  

Llai costau cyfnod 

allweddol 4 
(44)  

Gwariant 

Diwygiedig 
1,277 1,382 

Ychwanegu TAW 

na eillir ei hadennill 
170 184 

Cyfanswm 

Diwygiedig (gan 

gynnwys TAW na 

ellir ei hadennill) 

1,447 1,566 


