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1.1 Mae Llywodraeth Cymru yn trosi 40 cilometr o ffordd bresennol yr A465 
‘Blaenau’r Cymoedd’ rhwng y Fenni a Hirwaun yn ffordd ddeuol. Mae’r 
cynllun i wella’r ffordd wedi’i fwriadu i gael effaith sylweddol ar fuddsoddi 
a gweithgarwch economaidd ar hyd coridor Blaenau’r Cymoedd. Ym 
19941, cyflwynodd y Swyddfa Gymreig opsiynau o ran llwybrau ar gyfer 
cynllun yr A465 er mwyn ymgynghori â’r cyhoedd ac, ym 1995, fe wnaeth 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y pryd gyhoeddi’r llwybr a ffefrir. Ym 1998, 
cynhaliwyd ymgynghoriad lleol cyhoeddus ar y cynllun a arweiniodd at 
gadarnhau’r llwybr ar gyfer deuoli.

1.2 Yn 2000, i’w gwneud yn bosibl ei gyflawni’n raddol, fe rannodd 
Llywodraeth Cymru gynllun yr A465 yn chwe rhan (Ffigur 1). Mae 
Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu dulliau caffael gwahanol ar gyfer y 
rhannau unigol, gan adlewyrchu datblygiadau mewn arferion cyffredin yn y 
diwydiant dros amser. Mae Atodiad 1 yn egluro’r dulliau hyn.

1 Mae Atodiad 2 yn nodi llinell amser o ddigwyddiadau pwysig mewn perthynas â Rhan 2 yr 
A465.

1. Cefndir



A465 Rhan 2 – Canfyddiadau Interim 5

Ffigur 1: Chwe rhan cynllun yr A465

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

Yn yr arfaeth: (i fod i gael eu cwblhau yn 
2024)
Cost: £428 miliwn (amcangyfrif ar hyn o 
bryd, prisiau 2016)
Dull caffael: Model Buddsoddi Cydfuddiannol

Rhannau 5 a 6: Dowlais Top i Hirwaun
(mae’r ddwy ran hon wedi cael eu 
cyfuno’n un prosiect)

Cwblhawyd yn 2015
Cost: £158 miliwn
Dull caffael: Ymwneud Cynnar gan 
Gontractwr

Cwblhawyd yn 2008
Cost: £57 miliwn
Dull caffael: Dylunio ac 
Adeiladu

Rhan 1: Y Fenni i GilwernRhan 3: Brynmawr i Dredegar

Rhan 4: Tredegar i Dowlais Top

Rhan 2: Gilwern i Frynmawr

Cwblhawyd yn 2004
Cost: £58 miliwn
Dull caffael: Dylunio ac Adeiladu

Ar y gweill
Cost: i’w phennu, yr amcangyfrif cyfredol yw 
£321 miliwn
Dull caffael: Ymwneud Cynnar gan Gontractwr
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1.3 Yn 2000, roedd Llywodraeth Cymru yn rhagweld y gallai pob un o’r 
chwe rhan gael eu cwblhau o bosibl erbyn 2009, a hynny am gost 
amcangyfrifedig o £268 miliwn2. Ar adeg adroddiad yr Archwilydd 
Cyffredinol blaenorol ym mis Ionawr 2011 ar Brosiectau Trafnidiaeth 
Mawr3, roedd Llywodraeth Cymru yn disgwyl i gynllun yr A465 yn ei 
gyfanrwydd gael ei gwblhau erbyn 2020 a hynny am gost o oddeutu 
£763 miliwn4. Fodd bynnag, mae’r amserlen wedi llithro a bellach mae 
Llywodraeth Cymru yn cynllunio ar y sail y bydd y rhaglen yn cael ei 
chwblhau erbyn 2025. Amcangyfrifir erbyn hyn mai tuag £1 biliwn fydd 
cyfanswm cost y cynllun cyfan.

1.4 A hithau wedi cwblhau tair rhan o’r A465, yn awr mae Llywodraeth Cymru 
yn uwchraddio Rhan 2 – tuag wyth cilometr o Gilwern i Frynmawr (y 
prosiect). Ceir gwybodaeth eang am y prosiect ar wefan Llywodraeth 
Cymru. Yn 2010, dewisodd Llywodraeth Cymru Ymwneud Cynnar gan 
Gontractwr (ECI) fel y dull caffael ar gyfer dylunio ac adeiladu’r prosiect 
hwn. Ar yr adeg honno, roedd Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu 
Ymwneud Cynnar fel ei dewis ddull ar gyfer prosiectau sy’n costio dros 
£18 miliwn a dyna fu ei dewis fodel ers hynny5.

1.5 Mae Ymwneud Cynnar yn ddull sydd wedi’i fwriadu i arwain at fwy o 
sicrwydd ynghylch costau ac amser trwy gynnwys contractwr adeiladu 
yn y broses gynnar o ddatblygu prosiect. Mae ymgysylltu’n gynnar â 
chontractwr adeiladu’n ei gwneud yn bosibl ei gynnwys yn y gwaith dylunio 
amlinellol cynnar, mewn gwaith cynllunio, gwaith i amcangyfrif y costau a 
phrosesau statudol megis yr ymchwiliad cyhoeddus. Y nod yn hyn o beth 
– i’r awdurdod sy’n contractio a’r contractwr – yw sicrhau dealltwriaeth fwy 
manwl am fanyleb y prosiect a lleihau lefel yr ansicrwydd cyn bod y gwaith 
dylunio manwl ac adeiladu’n dechrau.

2 Prisiau Tachwedd 2000. 
3 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Prosiectau Trafnidiaeth Mawr, Ionawr 2011. Roedd yr 

adroddiad yn canolbwyntio ar ddeg prosiect trafnidiaeth gan gynnwys rhannau 1 a 4 o’r 
A465. Roedd yn cynnwys astudiaeth achos fer ar gynllun yr A465 ar y cyfan.

4 Roedd yr adroddiad ar Brosiectau Trafnidiaeth Mawr yn nodi bod y costau cynyddol a’r ffrâm 
amser estynedig ar gyfer y gwaith arfaethedig i gwblhau’r A465 yn cael effaith ar gynlluniau 
i ddatblygu prosiectau eraill. Roedd y gost o £763 miliwn yr adroddwyd arni ar y pryd yn 
cynnwys ffigyrau alldro arian parod ar gyfer rhannau a oedd wedi’u cwblhau’n barod a 
phrisiau mis Tachwedd 2009 ar gyfer rhannau nad oeddent wedi’u cwblhau eto.

5 Yn dilyn yr adroddiad ym mis Mehefin 2015 ar ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
i Werth am Arian Buddsoddi mewn Priffyrdd a Chefnffyrdd, cynhaliodd Llywodraeth 
Cymru adolygiad o gymhwyso ECI. Ym mis Medi 2015, fe wnaeth Llywodraeth Cymru 
hysbysu’r Pwyllgor bod yr adolygiad wedi dod i’r casgliad y gallai contractau gwerth is gael 
budd o ymgysylltiad cynnar â chontractwyr hefyd. O ganlyniad, roedd canllawiau’n cael eu 
diwygio fel bod modd ystyried ECI ar gyfer contractau adeiladu yn annibynnol ar eu gwerth.

https://llyw.cymru/a465-gilwern-i-fryn-mawr?_ga=2.94973212.1621478883.1574067707-160543906.1551187863
https://llyw.cymru/a465-gilwern-i-fryn-mawr?_ga=2.94973212.1621478883.1574067707-160543906.1551187863
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1.6 O dan y model Ymwneud Cynnar, caiff dau gontract eu caffael trwy broses 
gaffael sengl (y cyfeirir atynt yn yr adroddiad hwn fel y contract Rhan 1 a’r 
contract Rhan 2). Mae’r contract Rhan 1 yn ymwneud â dyluniad amlinellol 
a datblygiad cynnar y prosiect a ddisgrifir uchod. Mae Rhan 1 hefyd yn 
cynnwys datblygu cost darged (gweler paragraff 4.8) ar gyfer dyluniad 
manwl ac adeiladu’r prosiect dan y contract Rhan 2. Mae gan y naill barti 
a’r llall yr opsiwn i beidio â chamu ymlaen i’r contract Rhan 2.

1.7 Ym mis Mehefin 2011, fe gadarnhaodd Llywodraeth Cymru ei bod yn 
penodi Costain Ltd fel y contractwr Ymwneud Cynnar ar y contract Rhan 
1. Ym mis Rhagfyr 2014, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ‘Rybudd i Fwrw 
Ymlaen’ i Costain mewn perthynas â’r contract Rhan 2. Mae hwn yn un 
o nifer o brosiectau ffyrdd mawr a gyllidir gan Lywodraeth Cymru i gael 
eu cyflawni gan Costain dros y 15 mlynedd ddiwethaf, gan gynnwys 
enghreifftiau o gontractau Ymwneud Cynnar eraill. Roedd Costain hefyd 
yn aelod o’r fenter ar y cyd y gwnaeth Llywodraeth Cymru gontractio 
gyda hi i fynd â’r cynlluniau i adeiladu darn newydd o draffordd i’r de o 
Gasnewydd (Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd) trwy’r broses gydsynio 
statudol berthnasol. Mewn datganiad a gyhoeddwyd ar 4 Mehefin 2019, 
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru na fyddai’n bwrw ymlaen â phrosiect 
Coridor yr M4 oherwydd pryderon cyllidebol ac amgylcheddol.

1.8 Mae Rhan 2 o’r A465 yn dwyn heriau peirianegol ac amgylcheddol 
sylweddol. Mae’r prosiect yn golygu ehangu wyth cilometr o’r ffordd 
bresennol, ar safle cyfyngedig iawn, ochr yn ochr â thraffig byw. Mae’r 
darn o ffordd yn pasio trwy Gwm Clydach, sy’n gwm â llethrau serth ac 
felly’n lleoliad anodd ar gyfer adeiladu. Mae’r prosiect yn golygu adeiladu 
strwythurau newydd gan gynnwys saith pont, 12.5 cilometr o waliau 
cynnal6, yn ogystal â chloddio dros 1.3 miliwn o fetrau ciwbig o gloddiau, 
sydd bron yn ddigon i lenwi Stadiwm Principality. Mae’r prosiect hefyd 
yn amgylcheddol sensitif gan fod y ffordd fynd trwy Barc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog7. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi awgrymu 
bod yr amgylchiadau hyn yn gwneud y prosiect yn un delfrydol ar gyfer y 
dull caffael Ymwneud Cynnar.

6 Bydd gan rai hydoedd o’r ffordd waliau bob ochr i’r ffordd a/neu yng nghanol y ffordd. 
7 Yn ystod y broses ddylunio cwblhawyd Asesiad o’r Goblygiad ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd 

i hysbysu Gweinidogion ynghylch y potensial ar gyfer effeithiau niweidiol y prosiect ar Ardal 
Gadwraeth Arbennig (AGA) Safleoedd Ystlumod Brynbuga, AGA Coetir Cwm Clydach ac 
AGA Afon Wysg.
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2.1 Dechreuodd y gwaith adeiladu ar gyfer Rhan 2 ym mis Rhagfyr 2014 pan 
oedd cyfanswm rhagamcanol cost y prosiect yn £223.2 miliwn8 a Medi 
2018 wedi’i nodi fel dyddiad cwblhau arfaethedig y contract. Ym mis 
Tachwedd 2017, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi 
a Seilwaith ddatganiad ysgrifenedig, yn dilyn adolygiad masnachol o’r 
prosiect gan swyddogion Llywodraeth Cymru. Roedd yr adolygiad yn 
rhagfynegi, ar y pryd, y byddai Rhan 2 yn cael ei chyflawni am 23% yn 
fwy na’r gyllideb a gymeradwywyd. Roedd y datganiad yn dynodi fel a 
ganlyn: ‘Mae topograffeg y safle, y gofynion rheoli traffig ac amodau 
cymhleth y tir wedi golygu bod Costain wedi cael bod y prosiect yn llawer 
anos i’w gyflawni nag a ragwelwyd ganddynt yn wreiddiol’. Cadarnhaodd 
Ysgrifennydd y Cabinet fod Llywodraeth Cymru mewn anghydfod gyda 
Costain ynglŷn â ‘nifer o faterion mewn perthynas â dyrannu risg yn y 
contract i sicrhau mai dim ond yr hyn y mae ganddynt hawl gytundebol 
iddo sy’n cael ei dalu iddynt’.

2.2 Ym mis Tachwedd 2017, fe gyhoeddodd y Ceidwadwyr Cymreig 
ddatganiad i’r wasg, yn erfyn ar yr Archwilydd Cyffredinol i ymchwilio i’r 
prosiect. Fe ysgrifennodd Mr Russell George AC, sydd hefyd yn Gadeirydd 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, at yr Archwilydd Cyffredinol 
ym mis Rhagfyr 2017 i ofyn am adolygiad o’r modd yr oedd Llywodraeth 
Cymru wedi ymdrin â’r cynllun hwn.

2.3 Mewn llythyr at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 4 Mai 2018, 
cadarnhaodd yr Archwilydd Cyffredinol ar y pryd ei fod, yn dilyn rhai 
ymholiadau archwilio rhagarweiniol, wedi penderfynu y byddai’n werth 
gwneud peth gwaith archwilio pellach a hwnnw’n arwain at baratoi 
adroddiad/memorandwm ar hanes y prosiect. Cadarnhaodd hefyd y 
byddai’r gwaith archwilio’n ystyried y gwaith a oedd yn cael ei wneud gan 
Lywodraeth Cymru i ddatrys y materion a oedd yn destun anghydfod.

2.4 Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
gynnydd pellach yng nghost amcangyfrifedig y prosiect i bwrs y wlad. 
Cynyddodd y gyllideb ddiwygiedig £54.9 miliwn, i £336.2 miliwn. Roedd 
datganiad y Gweinidog yn dynodi ‘bod oedi o ran y prosiect a bod y costau 
wedi cynyddu yn sgil yr anawsterau sy’n bodoli ar y safle. Mae Costain 
wedi nodi mai’r prif reswm am hyn yw’r angen am ateb adeiladu cymhleth 
ar gyfer mynd i’r afael â nodwedd ddaearegol y maent wedi’i darganfod 
mewn un lleoliad penodol’.

8 Prisiau 2014.

2. Ynglŷ n â’n gwaith
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2.5 Roedd y datganiad yn estyn y dyddiad ar gyfer cwblhau’n llawn hyd 
2020, ond mae’r union ddyddiad cwblhau yn dal yn ansicr ac mae 
disgwyl bellach i’r prosiect ymestyn i mewn i 2021 (paragraff 5.8). Roedd 
y datganiad hefyd yn cydnabod bod y broses o ddatrys yr anghydfod 
wedi tynnu sylw at nifer o feysydd i’w gwella o fewn contract enghreifftiol 
Llywodraeth Cymru, a hefyd o fewn cyfres o ddogfennau Contract 
Peirianneg Newydd Sefydliad y Peirianwyr Sifil a ddefnyddiwyd fel 
templedi yn y prosiect. Roedd y datganiad yn nodi y byddai proses gwersi 
a ddysgwyd yn bwydo yn ôl i mewn i brosesau caffael yn y presennol a’r 
dyfodol.

2.6 Er bod y broses o ddatrys anghydfod yn parhau rhwng Llywodraeth Cymru 
a Costain, rydym wedi paratoi’r adroddiad hwn i nodi, mewn termau 
ffeithiol, ganfyddiadau interim o’n gwaith. Wrth wneud ein gwaith hyd yma, 
rydym wedi:

 a adolygu dogfennau allweddol, cofnodion cyfarfodydd, data ar gostau 
a sylwadau Gweinidogol mewn perthynas â chaffael y contractwr 
Ymwneud Cynnar a datblygu a chyflawni’r prosiect;

 b ymweld â safleoedd i gael dealltwriaeth am gymhlethdod y prosiect; ac

 c cwrdd â Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru, Costain ac Asiant y 
Cyflogwr, Arcadis9.

2.7 Mae gan y prosiect hanes hir fel rhan o’r cynllun ehangach, ond 
rydym wedi canolbwyntio ein sylw ni ar y cyfnod ers dechrau caffael y 
contractwr Ymwneud Cynnar. Nid ydym wedi bwrw golwg ar unrhyw 
faterion sy’n ymwneud â chaffael contractwyr eraill ac isgontractwyr na 
rheoli’r contractau hynny10. Rydym yn disgwyl llunio adroddiad pellach 
ar y prosiect a’r gwersi y gellir eu dysgu ohono unwaith y byd y broses o 
ddatrys yr anghydfod wedi’i chwblhau ac y bydd mwy o sicrwydd ynghylch 
y gost derfynol i bwrs y wlad.

9 Mae Asiant y Cyflogwr yn nodweddiadol yn ymgynghoriaeth yn y sector preifat sy’n 
gweithredu ar ran y cleient/cyflogwr yn y sector cyhoeddus i oruchwylio’r broses o weinyddu 
contract Ymwneud Cynnar. Dyfarnodd Llywodraeth Cymru y contract Asiant Cyflogwr i 
EC Harris. Unodd EC Harris ag Arcadis NV ym mis Tachwedd 2011. Ar ôl yr uno, daeth 
y sefydliad i gael ei adnabod fel Arcadis a chyfeirir ato felly mewn mannau eraill yn yr 
adroddiad hwn.

10 Mae Atodiad 4 yn nodi’r partïon allweddol sy’n gysylltiedig â’r prosiect, er bod Costain wedi 
isgontractio gydag ystod ehangach o gwmnïau yn ei gadwyn gyflenwi. 
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3.1 Yn unol â’i gweithdrefnau mewnol, fe symudodd y prosiect hwn ymlaen 
trwy broses achos busnes Llywodraeth Cymru. Mae’r broses hon yn dilyn 
model pum achos, sy’n nodi’r achos strategol, economaidd, masnachol, 
ariannol a rheoli i ategu datblygiad y prosiect. Fe ddilynodd y prosiect 
Broses Cymeradwyo Camau Allweddol Is-adran Drafnidiaeth Llywodraeth 
Cymru hefyd (Atodiad 3).

3.2 Roedd yr achos busnes yn nodi tri amcan trosfwaol:

 a cryfhau cydnerthedd ar yr A465 rhwng Brynmawr a Gilwern trwy wella 
safonau a gwella diogelwch ar y ffyrdd;

 b cyfrannu at waith tebyg i uwchraddio’r llwybr cyfan i ddarparu 
cyfleusterau ar gyfer rheoli traffig yn strategol yn Ne Ddwyrain Cymru; 
ac

 c hwyluso adfywio economaidd yn ardal Blaenau’r Cymoedd trwy wella 
hygyrchedd, lleihau amser siwrneiau a gwella dibynadwyedd amser 
siwrneiau rhwng Brynmawr a Gilwern o leiaf 5% erbyn 2030.

3.3 Cafodd y tri amcan trosfwaol eu rhannu’n amcanion prosiect-benodol:

 a lleihau amseroedd siwrneiau ar gyfer defnyddwyr preifat a masnachol y 
ffyrdd;

 b hwyluso adfywio economaidd;

 c gwella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau nifer yr anafusion;

 ch cyflawni prosiect sy’n gynaliadwy;

 d hybu cerdded a beicio a darparu cyfleoedd ar gyfer ffyrdd iach o fyw;

 dd cyflawni prosiect sy’n lleihau i’r eithaf y gofynion cynnal a chadw a’r 
achosion o darfu ar y rhwydwaith yn y dyfodol;

 e lleihau amrywioldeb amseroedd siwrneiau a gwella cydnerthedd ar yr 
A465;

 f defnyddio’r A465 i reoli traffig yn effeithiol a gwella cydnerthedd ar y 
rhwydwaith ffyrdd strategol yn Ne Ddwyrain Cymru;

 ff sicrhau y cyflawnir yr holl amcanion hyn gan roi ystyriaeth ddyledus i’r 
effaith ar yr amgylchedd; a

 g chyflawni prosiect sy’n integreiddio cludiant cyhoeddus a’r rhwydwaith 
trafnidiaeth lleol.

3. Yr achos busnes ar gyfer y prosiect
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3.4 Fel rhan o’r achos busnes, cyflawnodd Llywodraeth Cymru asesiad 
economaidd gan ddefnyddio offeryn asesu Adran Drafnidiaeth y DU, 
sef TUBA11. Rhoddodd yr asesiad gymhareb cost a budd o 1.46 (Blwch 
1). Mae’r Adran Drafnidiaeth yn ystyried bod cymhareb cost a budd 
rhwng 1 ac 1.5 yn ‘werth isel am arian’12. Fodd bynnag, pan gynhwysodd 
Llywodraeth Cymru fanteision economaidd ehangach yn ei chyfrifiadau, 
fe gosodd y gymhareb cost a budd i 1.65, y mae’r Adran Drafnidiaeth yn 
ei diffinio’n ‘werth canolig am arian’. Roedd yr achos busnes yn disgrifio 
manteision eraill a fyddai’n deillio o’r prosiect na chawsant eu hystyried 
yn y gymhareb cost a budd ond sy’n cyfrannu at werth yr achos ariannol 
ar y cyfan, megis cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant a mynediad at 
aneddiadau a gwasanaethau allweddol.

Blwch 1: Cymhareb cost a budd

Mae’r gymhareb cost a budd yn rhan bwysig o’r broses benderfynu ynglŷn â 
bwrw ymlaen â phrosiect arfaethedig neu beidio.

Mae’r gymhareb cost a budd yn darparu asesiad o fanteision economaidd 
lleol prosiect ac mae’n rhan o ystyriaeth ehangach i werth am arian.

Roedd y gymhareb cost a budd a gyfrifwyd ar gyfer Rhan 2 o’r A465 yn 
canolbwyntio ar ddiogelwch gwell a dibynadwyedd gwell siwrneiau. Nid oedd 
yn cynnwys manteision cymdeithasol megis mynediad gwell at wasanaethau 
cyhoeddus, darpariaeth well ar gyfer teithio llesol a chysylltiadau gwell rhwng 
cymunedau. Hefyd, nid oedd yn cynnwys ystyried manteision amgylcheddol, 
megis gostyngiadau mewn lefelau llygredd neu greu cynefinoedd.

Gellir cyfrifo ‘cymhareb cost a budd ehangach’ trwy gynnwys manteision 
economaidd ehangach, megis mynediad rhwyddach at swyddi a 
marchnadoedd. 

11 Meddalwedd a ddatblygwyd ar gyfer yr Adran Drafnidiaeth i gynnal arfarniadau economaidd 
ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth yw TUBA. Mae’n defnyddio gwybodaeth am siwrneiau, 
pellterau ac amseroedd teithio i gyfrifo manteision economaidd cynlluniau arfaethedig. 

12 Yr Adran Drafnidiaeth, Value for Money Assessment: Advice Note for Local Transport 
Decision Makers, Rhagfyr 2013.
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4.1 Cyn y broses gaffael i ddethol y contractwr Ymwneud Cynnar, fe 
gynhaliodd Llywodraeth Cymru broses gaffael ar wahân i ddethol Asiant y 
Cyflogwr. Fe arweiniodd hyn at ddethol Arcadis, fel y’i hadwaenir bellach, 
fel Asiant y Cyflogwr ar gyfer y prosiect ym mis Mawrth 2009.

4.2 Dechreuodd y broses gaffael ar gyfer y contractwr Ymwneud Cynnar 
ym mis Mawrth 2010 pan gyhoeddwyd Hysbysiad Contract OJEU. Fe 
adolygom ni’r broses gaffael ar gyfer y contractwr Ymwneud Cynnar a 
chanfuom fod Llywodraeth Cymru wedi cynnal y broses gaffael yn unol â’i 
pholisïau a’i gweithdrefnau arferol ar gyfer prosiectau ffyrdd mawr.

4.3 Cafodd Llywodraeth Cymru naw datganiad o ddiddordeb ar gyfer dylunio 
ac adeiladu’r prosiect, gyda Costain yn cyflawni’r sgôr uchaf ar y cyfan yn 
yr asesiad cychwynnol hwnnw. Wedyn gwahoddwyd y pum ymgeisydd 
â’r sgoriau uchaf i dendro am y contract ac fe gyflwynodd pob un o’r pum 
gynnig.

4.4 Fe werthusodd Llywodraeth Cymru y tendrau yn seiliedig ar 70% o’r 
marciau’n cael eu dyfarnu am ansawdd a 30% am y pris (Ffigur 2). Bwriad 
Llywodraeth Cymru oedd y byddai’r dull hwn yn osgoi sefyllfa lle gallai 
ffocws ar bris fod wedi rhoi anogaeth i gyflwyno cynigion isel ac, o bosibl, 
afrealistig, gyda’r risg y byddai costau’n cynyddu wrth i’r gwaith adeiladu 
fynd rhagddo.

4. Y broses gaffael
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Ffigur 2: Gwerthusiad Llywodraeth Cymru o dendrau ar gyfer contract 
Ymwneud Cynnar Rhan 2 yr A465

Mae’r ffigur isod yn dangos sut yr oedd marciau Costain yn cymharu â’r 
amrediad o farciau a gafwyd gan y pedwar cynigydd arall am y contract 
Ymwneud Cynnar.

Cynnig 
ariannol, heb 

gynnwys TAW 
(£ miliwn)

Marc ariannol 
(allan o 30)

Marc ansawdd 
(allan o 70)

Marc ar y 
cyfan  

(allan o 100)

Costain 102.0 28 56 84

Amrediad 94.4-129.1 25-30 44-56 72-84

Sylwer: Roedd yr agwedd ariannol ar y cynnig yn ystyried costau dylunio, ffioedd contractwyr, 
ffioedd isgontractwyr a chost darged amcangyfrifedig (y cyfeirir ati’n fewnol yn Llywodraeth 
Cymru ac yn y dogfennau tendro fel y ‘gost darged gychwynnol’) ar gyfer cam contract dylunio 
manwl ac adeiladu’r prosiect.

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

4.5 Roedd 12 o farciau rhwng y marciau uchaf ac isaf ar y cyfan. Roedd mwy 
o wahaniaeth rhwng y cynigion ariannol, a oedd yn amrywio o £94.4 
miliwn i £129.1 miliwn heb gynnwys TAW13. 

4.6 Er nad Costain gyflawnodd y marc uchaf yn y gwerthusiad ariannol gan 
nad ef gynigiodd y pris isaf, roedd ei farc yn y gwerthusiad ansawdd yn 
golygu mai ef gafodd y marc uchaf ar y cyfan.

13 Fe wnaeth y cynnig o £94.4 miliwn godi pryderon Llywodraeth Cymru ei fod yn ‘anarferol 
o isel’ fel a nodir yn Rhan 5 Cymal 30(6) o Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2006. Fodd 
bynnag, barn Llywodraeth Cymru oedd nad oedd angen cael eglurhad o’r cynnig am nad y 
cynigydd buddugol a’i cyflwynodd.
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4.7 Yn ei rôl fel Asiant y Cyflogwr, fe gwblhaodd Arcadis asesiad ariannol 
rheolaidd o’r ceisiadau tendro. Daeth yr asesiad i’r casgliad canlynol:

 a nid oedd tystiolaeth o gydgynllwynio rhwng cynigwyr;

 b nid oedd unrhyw bryderon ynghylch lefel yr elfen ffioedd yn unrhyw un 
o’r cynigion;

 c roedd yr holl amcangyfrifon o fewn y gost adeiladu o £149.7 miliwn a 
oedd yn cael ei hamcangyfrif ar y pryd; ac

 ch nid oedd unrhyw faterion o bwys yn unrhyw un o’r cynigion yr oedd 
angen eu hegluro.

4.8 Fe benododd Llywodraeth Cymru Costain fel y contractwr Ymwneud 
Cynnar ar gyfer y contract Rhan 1 ym mis Mehefin 2011. Fel a nodir ym 
mharagraff 1.6, un o nodau allweddol y contract Rhan 1 oedd datblygu 
‘cost darged’ (Blwch 2) ar gyfer dyluniad manwl ac adeiladu’r prosiect dan 
y contract Rhan 2. Datblygwyd y ‘gost darged’ gytunedig o’r ‘gost darged 
gychwynnol’ a gyflwynwyd yn y cam tendro i ystyried newidiadau o ran 
datblygu’r dyluniad a oedd yn gyfystyr â digwyddiadau gwerthuso14.

14 Nid yw pob newid yn gyfystyr â digwyddiad gwerthuso. Dim ond y canlynol sydd wedi’u nodi 
fel digwyddiadau gwerthuso dilys ym model safonol Llywodraeth Cymru: mae Llywodraeth 
Cymru yn rhoi cyfarwyddyd sy’n newid tybiaeth yn nhybiaethau cyllidebol y cynllun; mae 
Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfarwyddyd sy’n newid yr Wybodaeth am y Gwaith, sef y fanyleb 
ar gyfer cyflawni’r gwaith; mae Llywodraeth Cymru yn hysbysu ynghylch cywiriad i dybiaeth; 
neu fe geir digwyddiad y nodwyd ei fod yn un o risgiau Llywodraeth Cymru dan y contract.
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Blwch 2: Contractau cost darged

Mae contractau cost darged yn cyflwyno mecanwaith sy’n galluogi’r 
cyflogwr a’r contractwr i rannu manteision unrhyw arbedion o ran costau 
ac, i’r gwrthwyneb, anfanteision unrhyw gostau sydd y tu hwnt i’r gyllideb 
a amcangyfrifwyd. ‘Rhannu’r elw’ a ‘rhannu’r boen’ yw’r enwau ar y rhain 
fel arfer. Mae unrhyw arbedion o ran costau (elw) neu gostau y tu hwnt i’r 
gyllideb (poen) yn cael eu rhannu yn seiliedig ar fformiwla y cytunwyd arni’n 
gytundebol. Mae ffigwr ‘cost darged’ y contract Rhan 2 fel arfer yn seiliedig 
ar restr weithgareddau gytunedig o waith neu wasanaethau, neu restr 
feintiau. Y bwriad ar y cyfan yw annog yr holl bartïon i gydweithio i gyflawni 
arbedion a lliniaru unrhyw gostau sydd y tu hwnt i’r gyllideb.

Yn ddelfrydol byddai’r gost darged yn aros yr un fath trwy gydol oed y 
gwaith neu wasanaethau a nodir yn y contract. Fodd bynnag, ceir ffactorau 
sy’n achosi i’r gost darged gynyddu. Ymhlith enghreifftiau allweddol 
mae cynnwys cwmpas ychwanegol neu amrywiol o’i gymharu â’r hyn a 
ragwelwyd yn flaenorol, ac os yw risgiau penodol yn dod yn ffaith eu bod yn 
cael eu hysgwyddo gan y cleient/cyflogwr.

Mae’r newidiadau hyn yn cael eu rhoi ar waith fel arfer (a’r targed felly’n cael 
ei newid) trwy’r darpariaethau rheoli newid/amrywio yn y contract. Nod y 
contract cost darged yw sicrhau cydweithio da a darparu cymhelliad ariannol 
sy’n rhoi anogaeth i reoli costau, yn hytrach na chosbi.

4.9 Ar ddiwedd cam dyluniad amlinellol a chyn dyfarnu cam dylunio manwl ac 
adeiladu’r prosiect dan y contract Rhan 2, roedd gan Lywodraeth Cymru 
yr opsiwn – heb gosb – i gaffael contractwr gwahanol. Fel arall, gallai 
Llywodraeth Cymru fod wedi terfynu’r prosiect. Yn yr un modd, roedd gan 
Costain y cyfle i wrthod symud ymlaen i ymrwymo i’r contract Rhan 2 heb 
gosb, am unrhyw reswm. Fodd bynnag, ni chanfu Llywodraeth Cymru na 
Costain unrhyw reswm dros beidio ag ymrwymo i’r contract adeiladu.

4.10 Yn ystod y broses o baratoi’r adroddiad hwn, mae Costain wedi gwneud 
sylwadau ynghylch materion a ddigwyddodd yn ystod y contract Rhan 
1 sydd, yn ei dyb ef, wedi cael effaith ar faint y gwaith dylunio amlinellol 
a wnaed ac ar adnabod ac ystyried y risgiau technegol a masnachol 
sydd wedi dod i’r amlwg ac wedi cael eu gwireddu ers hynny. Mae 
gan Lywodraeth Cymru farn wahanol am y materion a godwyd a’u 
hamgylchiadau. Fe allai’r materion hyn fod yn berthnasol i’r broses o 
ddatrys anghydfod sydd wrthi’n mynd rhagddi. Felly nid ydym wedi ceisio 
ffurfio ein barn ni ein hunain ynglŷn â hwy ar y cam hwn, nac ymhelaethu 
arnynt yn yr adroddiad hwn. Fel a nodir uchod, ni chanfu Llywodraeth 
Cymru na Costain unrhyw reswm dros beidio ag ymrwymo i’r contract 
adeiladu. 
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5. Yr anghydfod ynghylch atebolrwydd am 
gostau uwch

5.1 Erbyn mis Rhagfyr 2014, pan gytunodd y Gweinidog i ddyfarnu’r 
contract dylunio manwl ac adeiladu Rhan 2 i Costain, roedd y ‘gost 
darged’ y cytunwyd arni wedi codi i £159.5 miliwn gan gynnwys TAW 
na ellir ei hadennill (£151.9 miliwn heb gynnwys TAW). Deilliodd y 
cynnydd hwn o amrywiaeth o ffactorau gan gynnwys effaith chwyddiant 
adeiladu, newidiadau o ganlyniad i’r ymchwiliad cyhoeddus a’r angen 
am rai newidiadau sylfaenol i gydymffurfio â gofynion dan yr ‘Asesiad 
o Oblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd’ a chyfraith cynllunio. Yn 
dilyn argymhelliad yr Arolygydd yn yr ymchwiliad lleol cyhoeddus, cafodd 
rhai eitemau ychwanegol o waith eu cynnwys. Roedd y rhain yn cynnwys 
cyffordd ychwanegol a phompren ychwanegol ar hyd y llwybr.

5.2 Ar yr un adeg, amcangyfrifwyd fod cyfanswm cost y prosiect, gan gynnwys 
yr holl newidiadau, chwyddiant, ymrwymiadau a oedd yn gysylltiedig â’r 
ymchwiliad a TAW, yn £223.2 miliwn.

5.3 Erbyn dechrau 2017, roedd costau adeiladu cynyddol yn peri cryn bryder 
i Lywodraeth Cymru. Ym mis Ebrill 2017, awgrymodd Llywodraeth Cymru 
wrth Costain y dylid defnyddio dyfarnwr15 i ddatrys anghydfodau rhwng 
Llywodraeth Cymru a Costain ynglŷn â phwy oedd yn atebol am godiadau 
penodol mewn costau dan y contract. Gwrthododd Costain y cais hwn. 
Ym mis Mehefin 2017, fe ysgrifennodd Llywodraeth Cymru yn ffurfiol at 
Costain i ofyn iddo ailystyried y cais am ddyfarniad. Roedd yn dal i fod yn 
well gan Costain ddatrys unrhyw anghydfod trwy drafod a chytuno.

5.4 Ym mis Tachwedd 2017, roedd datganiad ysgrifenedig Ysgrifennydd y 
Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, yn dilyn adolygiad masnachol o’r 
prosiect, yn dweud y ‘rhagwelir y bydd y prosiect ar hyn o bryd 23% dros 
y gyllideb a gymeradwywyd’. Ym mis Ionawr 2018, cyfrifodd Llywodraeth 
Cymru ei bod yn debygol y byddai’r costau 26% yn uwch na’r gyllideb. 
Felly fe gytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i gynyddu’r gyllideb o £58 miliwn 
i £281 miliwn.

15  Dyfarnu yw cam cyntaf y weithdrefn datrys anghydfod yn y contract NEC, sydd fel arfer 
yn golygu penderfyniad unochrog gan un parti i atgyfeirio anghydfod at ddyfarnwr ar gyfer 
penderfyniad. Darperir y broses ddyfarnu gan ddyfarnwr trydydd parti a gaiff ei ddethol gan y 
partïon sydd mewn anghydfod â’i gilydd, neu yn unol â’r telerau y cytunwyd arnynt ar gyfer y 
contract. Mae penderfyniadau dyfarnu’n rhwymo oni bai eu bod a hyd oni chânt eu hadolygu 
gan broses gymrodeddu (neu ymgyfreithiad).
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5.5 Hefyd ym mis Ionawr 2018, a heb bod unrhyw gynnydd wedi’i wneud o 
ran datrys y materion yr oedd anghydfod yn eu cylch, fe benderfynodd 
Llywodraeth Cymru ganlyn arni â thri mater ar wahân trwy’r broses datrys 
anghydfod a nodir yn y contract, trwy broses ddyfarnu i ddechrau. Fe 
symudodd Llywodraeth Cymru ymlaen at broses ddyfarnu heb gytundeb 
Costain, fel yr oedd hawl ganddi i’w wneud dan y contract. Wedyn ym mis 
Gorffennaf 2018, fe ddechreuodd Costain ei broses ddyfarnu benodol ei 
hun. Ym mis Ionawr 2019, fe ddechreuodd Llywodraeth Cymru broses 
ddyfarnu arall yn erbyn Costain. Ym mis Gorffennaf 2019, fe ddechreuodd 
Costain broses ddyfarnu yn erbyn Llywodraeth Cymru mewn perthynas â 
gwaith ar gyflenwadau cyfleustodau. Mae Ffigur 3 yn disgrifio’r materion a 
oedd yn ganolog i’r anghydfod. Fodd bynnag, yn ymarferol mae’r rhain yn 
faterion cytundebol cymhleth ac nid ydynt yn hawdd i’w crynhoi.

Ffigur 3: Materion sydd wedi bod yn ganolog i’r anghydfod rhwng Llywodraeth 
Cymru a Costain, yn ôl y sefyllfa ym mis Ionawr 2020

Anacomp Roedd y prosiect yn golygu bod angen cloddio o fewn 
safle ffatri Anacomp gynt ym Mrynmawr, a ddymchwelwyd 
yn 2008. Pan ddechreuodd Costain weithio ar y safle yn 
gynnar yn 2015, canfu asbestos. Fe hawliodd Costain 
ddigwyddiad iawndal16 dan y contract i gynyddu’r pris 
targed ac estyn y dyddiad cwblhau mewn perthynas â’r 
mater hwn. 

Fe ddechreuodd Llywodraeth Cymru y broses ddyfarnu 
ynglŷn ag Anacomp a chanfu’r dyfarnwr o blaid Costain.

Caeau Ben 
Ward

Trwy gytundeb preifat, fe wnaeth Costain gaffael hen safle 
glo brig i’r de o’r A465 a adwaenir fel Caeau Ben Ward. Y 
safle pwysig hwn yw’r lleoliad yr eir â symiau mawr o bridd 
a cherrig iddo o’r safle adeiladu i’w gwaredu neu, lle y bo’n 
bosibl, eu prosesu cyn eu hailddefnyddio ar y prosiect. 
Roedd Costain wedi cyflwyno hysbysiad rhagofalus o 
ddigwyddiad iawndal dan y contract mewn perthynas â’r 
mater hwn. 

Fe ddechreuodd Llywodraeth Cymru y broses ddyfarnu 
ynglŷn â Chaeau Ben Ward, na wnaeth Costain ei 
hamddiffyn. O dan yr amgylchiadau, fe benderfynodd y 
dyfarnwr o blaid Llywodraeth Cymru.

16 Digwyddiadau a ddiffinnir yn y contract dyluniad manwl ac adeiladu Rhan 2 yw digwyddiadau 
iawndal sydd, os ydynt yn digwydd a hynny nid am bod y contractwr ar fai, yn rhoi hawl i’r 
contractwr gael iawndal am unrhyw effaith y mae’r digwyddiad yn ei chael ar y prisiau a llinell 
amser y prosiect.
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Waliau 
cynnal

Mae’r prosiect yn cynnwys adeiladu 89 o waliau cynnal. 
Ar gyfer nifer fawr o’r waliau hyn, mae Costain wedi 
dod ar draws amryw faterion sydd naill ai’n goleuo’r 
dyluniad a/neu effaith yn ystod y gwaith adeiladu (gan 
gynnwys amodau tir a thopograffeg anos na’r disgwyl). 
O ganlyniad, mae Costain o’r farn bod elfennau o’r 
dyluniad a ddatblygwyd gan Costain yn y contract Rhan 
1 ac sydd wedi’i gynnwys yn yr Wybodaeth am y Gwaith 
yn y contract Rhan 2 yn amhosibl a/neu’n anghyfreithlon 
i’w hadeiladu yn unol â safonau/rheoliadau perthnasol 
neu maent wedi cael eu newid am resymau eraill. 
Mae’r dyluniadau sydd wedi’u newid yn costio symiau 
sylweddol fwy i’w hadeiladu. Mae’r materion yn gymhleth 
ac mae Llywodraeth Cymru a Costain wedi mabwysiadu 
safbwyntiau gwahanol ynglŷn â’r hyn a achosodd y 
cynnydd yn y gost. Fodd bynnag, yr hyn sy’n allweddol 
i safbwynt y naill barti a’r llall yw’r dyraniad risg dan y 
contract Rhan 2.

Hyd yma, mae Llywodraeth Cymru wedi cychwyn 
prosesau dyfarnu mewn perthynas â dwy wal gynnal. 
Mae Costain wedi cychwyn proses ddyfarnu ynghylch wal 
gynnal arall. Mae’r penderfyniadau dyfarnu wedi rhoi peth 
eglurder o ran sut y dylid dehongli’r contract. Fodd bynnag, 
mae anghydfod o hyd ynghylch yr egwyddor gytundebol 
a chost newidiadau i’r dyluniad ac effeithiau’r rhain ar y 
rhaglen.

Fe gychwynnodd Llywodraeth Cymru achos cymrodeddu’n 
ddiweddar (paragraff 5.7) fel y broses datrys anghydfod 
derfynol a nodir yn y contract, a oedd yn gysylltiedig â 
phwynt dyfarnu mewn perthynas â wal gynnal, yr oedd ei 
ganlyniad blaenorol yn un o blaid Costain.

Mae canlyniad y broses gymrodeddu wedi rhannu 
cyfrifoldeb am yr Wybodaeth am y Gwaith rhwng 
Llywodraeth Cymru a Costain, ac mae’n gyfystyr â 
gwrthdroi’r penderfyniad dyfarnu cynharach yn rhannol.

Gwaith 
ymgymerwr 
statudol 
(cyflenwadau 
cyfleustodau)

Roedd Costain yn honni bod cwmpas a hyd gwyriadau 
ymgymerwr statudol wedi newid a bod hyn wedi arwain 
at oedi cysylltiedig arall a chostau ychwanegol eraill. 
Cychwynnodd Costain broses ddyfarnu yn erbyn 
Llywodraeth Cymru. Fe benderfynodd y dyfarnwr o blaid 
Llywodraeth Cymru.  

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru
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5.6 Mae penderfyniadau dyfarnu’n rhwymo. Fodd bynnag, os bydd y naill barti 
neu’r llall yn anfodlon ar benderfyniad dyfarnu, ceir opsiwn i atgyfeirio’r 
anghydfod at broses gymrodeddu fel y broses datrys anghydfod olaf a 
nodir yn y contract. Mae’r broses gymrodeddu’n nodweddiadol yn ddwys a 
maith, oni bai bod y partïon yn cytuno fel arall.

5.7 Er gwaethaf y penderfyniadau dyfarnu a wnaed hyd yma, mae 
Llywodraeth Cymru a Costain yn dal i fod mewn anghydfod ynglŷn â 
phwy sy’n atebol am gyfran sylweddol o’r codiadau mewn costau. Ym mis 
Mehefin 2019, fe gychwynnodd Llywodraeth Cymru achos cymrodeddu 
yn erbyn Costain ar fater a benderfynwyd o blaid Costain mewn proses 
ddyfarnu. Mae canlyniad y broses gymrodeddu, a gafwyd yn gynnar ym 
mis Rhagfyr, wedi rhannu cyfrifoldeb am yr Wybodaeth am y Gwaith 
rhwng Llywodraeth Cymru a Costain, ac mae’n gyfystyr â gwrthdroi’r 
penderfyniad dyfarnu cynharach yn rhannol. Nid yw’r union gostau mewn 
perthynas â’r materion y ceir anghydfod yn eu cylch wedi cael eu pennu’n 
llawn eto. Mae’n amhosibl dweud faint fydd yn ei gymryd i ddatrys y broses 
datrys anghydfod gyfrinachol. Mae’n debygol y bydd costau cyfreithiol 
ychwanegol sylweddol yn codi o’r broses datrys anghydfod, gyda’r naill 
barti a’r llall yn prynu gwasanaeth bargyfreithwyr ac arbenigwyr technegol. 
O ran y sefyllfa ym mis Tachwedd 2019, roedd cyllideb Llywodraeth Cymru 
ar gyfer ffioedd cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’r prosiect yn £2.07 miliwn 
ac roedd y swm a oedd wedi cael ei wario ar ffioedd cyfreithiol yn £1.49 
miliwn. 

5.8 Mae’r materion sy’n ganolog i’r anghydfod wedi cyfrannu at oedi sylweddol 
gyda’r prosiect. Ar ddechrau’r gwaith adeiladu, amcangyfrifwyd mai 
dyddiad cwblhau’r contract oedd mis Medi 2018. Ym mis Ebrill 2019, 
cadarnhaodd datganiad y Gweinidog y byddai’r dyddiad cwblhau yn 
ymestyn hyd at 2020 (paragraff 2.5), ond gyda hanner dwyreiniol y cynllun 
yn cael ei gwblhau tuag at ddiwedd 2019 (er nad yw’r contract Rhan 2 yn 
rhagweld y bydd y prosiect yn cael ei gwblhau ar adegau gwahanol). Yn 
sgîl y materion cytundebol parhaus, fe wnaeth Costain ail-flaenoriaethu’r 
gweithgareddau a oedd fwyaf hanfodol i gyflawni rhaglen y prosiect ar 
y cyfan (o fewn y ceunant). Mae’r ail-flaenoriaethu hwn yn golygu nad 
yw hanner dwyreiniol y cynllun wedi cael ei gwblhau erbyn diwedd 2019 
yn unol â’r amserlen. Mae’r union ddyddiad cwblhau ar gyfer y cynllun 
ar y cyfan yn dal i fod yn ansicr ond bellach mae disgwyl iddo ymestyn i 
wanwyn 2021, er bod y ddau barti’n ystyried a ellir ei gwblhau yn 2020 
ynghyd ag opsiynau i gwblhau’r rhan ddwyreiniol cyn y dyddiad terfyn.
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5.9 Gydag ansicrwydd parhaus ynghylch atebolrwydd am y codiadau mewn 
costau a maint y codiadau hynny, mae’n anodd i Lywodraeth Cymru 
ragfynegi’r gost derfynol i bwrs y wlad. Gyda dyddiad cwblhau arfaethedig 
y prosiect wedi’i estyn, gall fod cynnydd pellach mewn costau hefyd. Hyd 
yn oed pan fydd yr anghydfod wedi’i ddatrys ac os caiff y gost darged ei 
haddasu’n unol â hynny, byddai unrhyw gynnydd pellach mewn costau o 
fewn y prosiect yn cynyddu’r costau i bwrs y wlad trwy’r mecanwaith  
elw-poen (Blwch 2).

5.10 Fel a ddangosir yn Ffigur 4, mae rhagolwg Llywodraeth Cymru ym mis 
Tachwedd 2019 ar gyfer cyfanswm cost y prosiect i bwrs y wlad yn £321.1 
miliwn. Mae’r amcangyfrif o gyfanswm cost y prosiect, gan gynnwys 
tybiaethau Llywodraeth Cymru ynghylch cyfran Costain o’r boen, yn 
sylweddol uwch. Rydym wedi golygu’r ffigwr uwch hwnnw o’r adroddiad 
ar sail sensitifrwydd masnachol. Pan fo Llywodraeth Cymru wedi adrodd 
yn flaenorol ar gostau’r prosiect, mae wedi gwneud hynny’n seiliedig 
ar y costau amcangyfrifedig i bwrs y wlad. Nid yw’r costau a ddangosir 
yn Ffigur 4 yn cynnwys asesiad o effeithiau’r canlyniad cymrodeddu 
diweddar ar gostau sydd, ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, yn dal i 
gael ei asesu’n llawn gan Lywodraeth Cymru a Costain. Barn Costain 
yw bod yr amcangyfrifon diweddaraf o rwymedigaethau Llywodraeth 
Cymru wedi’u tanddatgan. Barn Llywodraeth Cymru yw bod y ffigyrau’n 
cynrychioli lwfans rhesymol ar gyfer ei rhwymedigaethau yn seiliedig ar y 
penderfyniadau dyfarnu hyd yma.

5.11 Mae’r ffigwr o £321.1 miliwn £127.4 miliwn (66%) yn fwy nag ym mis 
Mehefin 2011, ar adeg dyfarnu’r contract Rhan 1. Mae £97.9 miliwn (44%) 
yn fwy nag ym mis Rhagfyr 2014, ar adeg dyfarnu’r contract Rhan 2. Fodd 
bynnag, mae’n llai na’r  £336.2 miliwn a amcangyfrifwyd ar adeg datganiad 
y Gweinidog ym mis Ebrill 2019.

5.12 Dengys Ffigur 4 fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn atebolrwydd ar 
hyn o bryd am gostau penodol fel ei chyfran hi o’r cynnydd mewn cost 
rhwng y gost darged ac amcangyfrif Costain o’u costau alldro terfynol i 
gwblhau’r cynllun. Cyfeirir at hyn fel cyfran Llywodraeth Cymru o’r ‘boen’. 
Mae rhagolwg cyfredol Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnwys swm i dalu 
am rwymedigaethau disgwyliedig ar gyfer dyfarniadau y penderfynwyd 
arnynt hyd yma o blaid Costain. Ar y cyfan, mae’r ddwy elfen hon yn £80.5 
miliwn. Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn atebolrwydd am £16.7 miliwn 
arall o gostau uwch, sy’n ymwneud â gweithgareddau yr ystyrir eu bod y 
tu allan i gwmpas gwreiddiol contract Costain ac yn perthyn i’r dosbarth 
digwyddiadau iawndal. Mae’r materion hynny’n cynnwys addasiadau 
pellach i’r dyluniad a mesurau lliniaru amgylcheddol. 
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5.13 Dengys Ffigur 4 hefyd y bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo costau 
ymgymerwr statudol uwch nag a ragwelwyd. Y prif resymau dros hyn 
fu materion sy’n ymwneud â chyfres gymhleth o ddargyfeiriadau prif 
bibellau dŵr a nwy pwysedd uchel gan arwain at daliadau ychwanegol i 
bob ymgymerwr statudol. Fodd bynnag, gostyngodd y costau hyn rhwng 
Ionawr 2018 ac Ebrill 2019. Mae rhai dargyfeiriadau wedi costio llai 
i’w hadeiladu nag a feddyliwyd yn wreiddiol, nid yw rhai dargyfeiriadau 
arfaethedig yn angenrheidiol mwyach, ac mae peth o’r gwaith wedi 
cael ei wneud gan Costain yn hytrach na’r ymgymerwyr statudol. Fel a 
nodir yn Ffigur 3, mae’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r amser a’r costau sy’n 
deillio o’r oedi cysylltiedig yn dal i fod yn asgwrn cynnen rhwng Costain a 
Llywodraeth Cymru. 
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£ miliwn1 

Mehefin 2011  
(penodi 

contractwr 
Ymwneud 

Cynnar trwy 
gontract Rhan 

1)2

Rhagfyr 
2014 

(dyfarnu 
contract 
dylunio 

manwl ac 
adeiladu 
Rhan 2) Ionawr 2018 

Tachwedd 
2019

Gwariant hanesyddol – 
gan gynnwys dyluniad 
a amlinellol a datblygu

4.4 19.7 19.7 19.7

Cost darged y contract 
dylunio manwl ac 
adeiladu

110.2 (cost 
darged 

gychwynnol)
159.5 159.5 159.5

Newid a gyfarwyddwyd 14.8 16.7

Amcangyfrif o 
gyfran Llywodraeth 
Cymru o’r boen a 
rhwymedigaethau 
disgwyliedig ar gyfer 
dyfarniadau o blaid 
Costain

40.6 80.5

Costau ymgymerwyr 
statudol 3.9 15.2 23.2 18.2

Ffigur 4: Codiadau yn y costau rhagamcanol i bwrs y wlad ers mis Mehefin 2011

Mae’r ffigyrau hyn yn adlewyrchu’r costau y mae Llywodraeth Cymru yn 
derbyn atebolrwydd amdanynt ar hyn o bryd. Gallai canlyniad prosesau datrys 
anghydfod sy’n mynd rhagddynt olygu bod y gost i bwrs y wlad yn cynyddu 
neu’n gostwng, a gallai costau eraill godi nes bod y prosiect wedi’i gwblhau. Nid 
yw’r costau a ddangosir yn Ffigur 4 yn cynnwys asesiad o effeithiau’r canlyniad 
cymrodeddu diweddar ar gostau sydd, ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, yn 
dal i gael ei asesu’n llawn gan Lywodraeth Cymru a Costain. 

Barn Costain yw bod yr amcangyfrifon diweddaraf o rwymedigaethau 
Llywodraeth Cymru wedi’u tanddatgan. Barn Llywodraeth Cymru yw bod y 
ffigyrau’n cynrychioli lwfans rhesymol ar gyfer ei rhwymedigaethau yn seiliedig 
ar y penderfyniadau dyfarnu hyd yma.
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1. Mae TAW na ellir ei hadennill wedi’i chynnwys yn yr holl symiau.

2. Mae costau 2011 yn cynnwys tybiaeth y byddai TAW yn ôl cyfradd o 8% yn cael ei thalu ar 
gostau adeiladu; felly caiff y gost darged gychwynnol a oedd wedi’i chynnwys yn nhendr 
Costain o £102 miliwn ei chofnodi yma fel £110.2 miliwn. Ar ôl 2011, mae’r ffigyrau’n tybio 
TAW yn ôl cyfradd o 5% ar gostau adeiladu.

3. Mae tuedd optimistiaeth yn golygu cynyddu amcangyfrifon o ran costau yn ôl canran 
benodedig i adlewyrchu tystiolaeth o danamcangyfrif o ymyriadau tebyg blaenorol.

4. Mae’r codiadau yng nghostau Asiant y Cyflogwr wedi deillio o ganlyniad i newid a 
gyfarwyddwyd gan Lywodraeth Cymru ac fe’u telir gan ddigwyddiadau iawndal dan ei 
chontract gydag Arcadis. Mae’r cynnydd sylweddol yn y gost yn adlewyrchu’r heriau y 
daethpwyd ar eu traws trwy gydol y prosiect.

5. Mae cyfran Costain o’r boen yn adlewyrchu tybiaethau Llywodraeth Cymru ynghylch ei 
atebolrwydd am rai costau yn seiliedig ar y penderfyniadau dyfarnu hyd yma. Rydym wedi 
hepgor y ffigyrau hyn o’r adroddiad ar sail sensitifrwydd masnachol, er bod Costain wedi 
datgelu peth gwybodaeth wrth y farchnad am oblygiadau posibl. Pan fo Llywodraeth Cymru 
wedi adrodd yn flaenorol ar gostau’r prosiect, mae wedi gwneud hynny ar sail y costau a 
amcangyfrifir i bwrs y wlad.

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

£ miliwn1 

Mehefin 2011  
(penodi 

contractwr 
Ymwneud 

Cynnar trwy 
gontract Rhan 

1)2

Rhagfyr 
2014 

(dyfarnu 
contract 
dylunio 

manwl ac 
adeiladu 
Rhan 2) Ionawr 2018 

Tachwedd 
2019

Risg (gan gynnwys 
ffioedd cyfreithiol) 16.5 14 5.3 4.7

Tuedd optimistiaeth3 45.1

Costau Asiant y 
Cyflogwr4 3.0 2 4.8 8.5

Tiroedd 7.3 11 11 11.0

Costau eraill 3.3 1.8 2.4 2.4

Is-gyfanswm (costau i 
bwrs y wlad) 193.7 223.2 281.3 321.1

Amcangyfrif o gyfran 
Costain o’r boen 0 0 [wedi’i hepgor]5 [wedi’i 

hepgor]5

Cyfanswm cost y 
prosiect 193.7 223.2 [wedi’i hepgor]5 [wedi’i 

hepgor]5
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5.14 Gallai Llywodraeth Cymru fod wedi dewis rhoi’r gorau i adeiladu’r prosiect, 
neu rannau o’r prosiect i osgoi’r gwariant ychwanegol. Fodd bynnag, roedd 
y gwaith adeiladu ar gyfer y prosiect eisoes wedi bod yn mynd rhagddo 
am ddwy flynedd pan ddaeth maint y codiadau tebygol yn y gost i’r amlwg. 
Byddai rhoi’r gorau iddo wedi gadael y ffordd a’r amgylchedd o’i hamgylch 
mewn cyflwr anniogel gan olygu bod angen rheolaeth traffig hirdymor a 
chyda’r prif amcan, sef deuoli’r llwybr cyfan, heb ei gyflawni. Byddai hefyd 
wedi gadael Llywodraeth Cymru yn agored i rwymedigaethau pellach 
tuag at Costain am elw wedi’i golli o ganlyniad i’r gwaith a fyddai heb ei 
gwblhau. Mae gan Lywodraeth Cymru yr opsiwn i derfynu contract Costain 
a phenodi contractwr newydd i orffen y prosiect hefyd. Mae Llywodraeth 
Cymru hefyd wedi bod yn ymwybodol y byddai gweithredu yn y fath fodd 
yn achosi oedi sylweddol pellach a chostau pellach tebygol, gan gynnwys 
atebolrwydd am iawndal i Costain, ac ar ôl dod i’r casgliad y byddai’n 
annhebygol o ddangos gwerth am arian. 

5.15 Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym ei bod wedi ystyried a chymryd 
ystod o gamau gweithredu eraill i geisio gwella’r modd y caiff y prosiect 
ei gyflawni a’i gostau ac yng nghyd-destun rheoli’r prosesau datrys 
anghydfod ehangach. Mae’r rhain yn cynnwys cynyddu’r adnoddau 
technegol a masnachol ar safleoedd i adolygu allbynnau, herio tybiaethau 
ac adnabod cyfleoedd ar gyfer arbedion effeithlonrwydd. Dywedodd 
Llywodraeth Cymru wrthym hefyd ei bod yn parhau i gynnal her dechnegol 
fanwl o fethodoleg dylunio ac adeiladu Costain mewn ardaloedd penodol 
ar hyd y llwybr. 
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6.1 Er bod y prosiect yn wynebu oedi sylweddol a chodiadau sylweddol 
yn y gost, mae eisoes wedi dwyn manteision ehangach ac wedi cael 
cydnabyddiaeth ehangach, er enghraifft:

 a mae academi hyfforddiant adeiladu wedi cael ei chyllido gan 
Lywodraeth Cymru ac yn cael ei rheoli gan Costain. Defnyddir y 
ganolfan fel safle’r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu ac 
fe’i datblygwyd gyda Bwrdd Hyfforddiant y Diwydiant Adeiladu (CITB). 
Rhan 2 yw’r unig brosiect seilwaith mawr yng Nghymru ar hyn o bryd 
sydd â statws ‘Academi Sgiliau Genedlaethol’ y CITB ac mae’r prosiect 
wedi cyflogi 70 o brentisiaid. 

 b enillodd y prosiect Wobr Datblygu Pobl Rhagoriaeth Adeiladu yng 
Nghymru 2017 am ehangu cyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gyfer ei 
staff ei hun, ei gadwyn gyflenwi a’r gymuned leol. Roedd pwyslais ar 
annog menywod i ymuno â’r diwydiant adeiladu. Cafodd y prosiect 
wobrau Rhagoriaeth Adeiladu yng Nghymru am arloesi ac iechyd, 
diogelwch a lles yn 2018 ac am gynaliadwyedd yn 2019 hefyd. Mae 
gwaith yn y gymuned gan a chyda rhanddeiliaid ar y prosiect wedi cael 
ei gydnabod gan Busnes yn y Gymuned hefyd ac mae’r prosiect wedi 
cael pum gwobr gan y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer Atal Damweiniau 
am ddiogelwch. 

 c mae gwerth tua £140 miliwn o archebion wedi cael eu rhoi i gwmnïau 
yng Nghymru (67% o wariant y contract) tra bo 66% o’r gweithlu’n 
Gymry.

 ch enillodd y prosiect un o’r Gwobrau Afal Gwyrdd Rhyngwladol yn 2017 
am ddiogelu cynefinoedd ac amrywiaeth17. 

 d mae tri deg chwech hectar o dir wedi cael ei gaffael ar gyfer plannu 
coed. Erbyn diwedd y prosiect, mae Costain yn bwriadu bod wedi 
plannu mwy na 72,000 o goed. Roedd y prosiect hefyd yn cynnwys 
adleoli cerddinen wen Gymreig brin iawn (100 ohonynt sydd mewn 
bodolaeth). Cafodd y goeden ei chludo ymaith i dir a gafodd ei gaffael 
yn lleol lle mae’n cael ei meithrin a’i monitro.

17 Rhoddwyd y wobr gan y Sefydliad Gwyrdd. Grŵp amgylcheddol anwleidyddol, dielw, 
annibynnol, rhyngwladol yw’r Sefydliad Gwyrdd sy’n ymroddedig i gydnabod, gwobrwyo a 
hyrwyddo arfer gorau amgylcheddol ledled y byd.

6. Perfformiad y prosiect ar y cyfan a’i 
fanteision ehangach
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6.2 Mae’r prosiect yn cynnwys defnyddio 50 o ddangosyddion perfformiad 
allweddol ar gyfer amryw agweddau ar y modd y mae Costain yn 
cyflawni’r gwaith dan y contract. Caiff y marciau yn erbyn y dangosyddion 
perfformiad allweddol eu pennu gan Lywodraeth Cymru ac Asiant y 
Cyflogwr a’u cytuno gyda Costain. Mae’r dangosyddion perfformiad 
allweddol yn rhoi sylw i wasanaeth (er enghraifft rheoli’r gadwyn gyflenwi 
ac arloesi ganddi), ansawdd, ymgysylltu â rhanddeiliaid a chymunedau, 
amser, cost, iechyd a diogelwch a’r amgylchedd. Mae sgoriau Costain 
wedi bod yn gyson yn uchel ar gyfer bron pob dangosydd perfformiad 
allweddol ac eithrio amser a chost. Mae’r sgoriau uchaf a gafwyd yn 
ymwneud ag iechyd a diogelwch a’r amgylchedd. Mae Llywodraeth Cymru 
wrthi ar hyn o bryd yn adolygu’r dangosyddion perfformiad allweddol a 
ddefnyddir yn ei chynlluniau trafnidiaeth gan ei bod yn cydnabod y gall fod 
ffocws annigonol yn ei dangosyddion cyfredol ar berfformiad rhaglenni a 
pherfformiad ariannol. 

6.3 Ar ddechrau’r gwaith adeiladu ym mis Rhagfyr 2014, cytunodd 
Llywodraeth Cymru a Costain y byddai angen cau Rhan 2 ar ei hyd i 
gyd am chwe phenwythnos i alluogi gwaith adeiladu i fynd rhagddo heb 
beryglon a chyfyngiadau cysylltiedig traffig yn llifo gerllaw. Roedd hyn 
yn seiliedig ar y dystiolaeth a gyflwynwyd gan Costain yn yr ymchwiliad 
cyhoeddus, i’w gwneud yn bosibl gosod pomprennau dros yr A465. 
Yn ôl y sefyllfa ar ddiwedd mis Tachwedd 2019, roedd y rhan o’r ffordd 
wedi bod ar gau am 57 o benwythnosau ac wedi cael ei chau dros nos 
ar 75 o ddiwrnodau yn ystod yr wythnos. Mae’r achosion o gau’r rhan 
hon o’r ffordd wedi bod yn cael eu cytuno gyda Llywodraeth Cymru i 
alluogi Costain i gwblhau gwaith y mae’n anniogel ei wneud ochr yn ochr 
â thraffig byw yn eu tyb hwy ac mewn ymdrech i optimeiddio’r gost a’r 
rhaglen ar gyfer cyflawni. Mae nifer yr achosion o gau’r ffordd wedi arwain 
at gwynion gan yrwyr sydd wedi bod yn cael eu dargyfeirio oddi ar eu 
llwybr arferol ar hyd yr A465 a chan drigolion lleol sy’n gweld mwy o draffig 
ar ffyrdd lleol o ganlyniad i’r ffaith nad yw gyrwyr yn dilyn llwybr y gwyriad 
swyddogol. Mae nifer o fusnesau lleol wedi codi pryder ynghylch effaith y 
prosiect hefyd.

6.4 Er nad ydym wedi ystyried y materion hyn mewn manylder, mae 
Costain a Llywodraeth Cymru wedi bod yn cydweithio i fynd i’r afael 
â’r materion cau. Mae’r gwaith hwnnw wedi cynnwys arwyddion ffordd 
gwell, cyfnodau hysbysu a datblygiadau o ran cyfathrebu digidol sydd ar 
y cyd yn cwmpasu 16,000 o unigolion a busnesau. Mae gan y prosiect 
ganolfan ymwelwyr sydd wedi’i neilltuo iddo ac yn ogystal â’r oriau agor 
arferol bu dwy arddangosfa wythnos o hyd, a’r rheiny’n denu dros 200 o 
aelodau’r cyhoedd i’r arddangosfa ddiweddaraf. Ar y cyfan, mae Costain 
yn amcangyfrif bod dros 6,000 o aelodau o’r cyhoedd wedi cymryd rhan 
mewn cyflwyniadau ar y prosiect.
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6.5 Mae gwaith allgymorth cymunedol ehangach wedi cynnwys ymgysylltu ag 
ysgolion lleol trwy weithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a 
mathemateg (STEM) y mae Costain yn amcangyfrif eu bod wedi cyrraedd 
ymhell dros 8,000 o ddysgwyr. Yn dilyn anogaeth gan Lywodraeth Cymru 
yng nghyd-destun ei phwyslais ehangach ar fanteision cymunedol, fe 
wnaeth Costain hefyd gydlynu dros 40 o gwmnïau lleol i gynorthwyo yn 
y prosiect o £400,000 i adnewyddu a gwella’r ardd goffa yn Hosbis Plant 
Tŷ Hafan. Mae’r cwmni hefyd yn dweud iddo fod wedi codi £130,000 i 
elusennau lleol yn ystod y prosiect.
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Atodiad 1 – Dulliau caffael a ddefnyddiwyd ar 
gynllun yr A465 yn ei gyfanrwydd

Eglurhad

Dylunio ac adeiladu – 
wedi’i ddefnyddio ar 
rannau 1 a 418

Mae perchennog y prosiect yn dechrau trwy gaffael sefydliad 
ymgynghori/dylunydd i ddatblygu dyluniad amlinellol a mynd 
â’r prosiect drwy’r broses gydsynio statudol. Unwaith y mae’r 
sefydliad/dylunydd wedi gorffen y cam dylunio, gwahoddir 
cwmnïau contractio cyffredinol i dendro am y prosiect. Dyfernir y 
contract adeiladu i’r contractwr â’r cynnig a gafodd y sgôr uchaf. 
Y contractwr hwnnw sy’n gyfrifol am ddatblygu dyluniad manwl 
ac adeiladu’r prosiect yn ôl y cynlluniau amlinellol a grëwyd gan y 
sefydliad/dylunydd ac yr aethpwyd â hwy drwy’r broses gydsynio.

Ymwneud Cynnar 
gan Gontractwr (ECI) 
– wedi’i ddefnyddio ar 
adrannau 2 a 3

Dull yw Ymwneud Cynnar sydd wedi’i fwriadu i arwain at fwy o 
sicrwydd ynghylch y gost ac amser trwy gynnwys y contractwr 
adeiladu yn y gwaith cynnar i ddatblygu prosiect. Mae perchennog 
y prosiect yn dyfarnu’r prosiect cyfan mewn enw i un cwmni i’w 
ddylunio a’i adeiladu. Unwaith y mae wedi’i benodi, ceir disgwyliad 
bod y contractwr yn gyfrifol am yr holl waith dylunio ac adeiladu 
sy’n ofynnol i gwblhau’r prosiect. Fodd bynnag, mewn realiti mae 
dau gontract, a’r rheiny wedi’u rhannu rhwng datblygu’r dyluniad 
(Rhan 1) ac adeiladu (Rhan 2). 

Mae cynnwys y contractwr adeiladu ar adeg gynnar yn eu galluogi 
i fod yn rhan o’r gwaith dylunio cynnar, gwaith cynllunio, gwaith 
amcangyfrif costau a phrosesau statudol megis ymchwiliadau 
cyhoeddus. Y nod yn hyn o beth yw bod y contractwr yn fwy 
cyfarwydd â dyluniad y prosiect, amodau’r safle a’r materion 
allweddol sydd o bwys i randdeiliaid. Mae hyn o gymorth i fynd â’r 
prosiect drwy’r amryw brosesau statudol yn ogystal â chynllunio’r 
gwaith adeiladu cyn bod gwaith yn dechrau ar y safle.

Mae’r dull hwn hefyd yn ei gwneud yn bosibl i berchennog y 
prosiect ymdrin ag un ffynhonnell trwy gydol y prosiect, yn hytrach 
na chydgysylltu rhwng amryw bartïon. Mae opsiwn o hyd i’r naill 
ochr neu’r llall derfynu’r contract heb gosb cyn bod y gwaith 
adeiladu’n dechrau, os na fydd y perchennog neu’r contractwr yn 
dymuno bwrw ymlaen â’r contract.

18 Yn nhermau cost, gallai’r ddwy ran gyntaf o’r cynllun i wella’r A465 Blaenau’r Cymoedd a 
gwblhawyd fod wedi bod yn addas ar gyfer Ymwneud Cynnar (Rhan 1 – Y Fenni i Gilwern; 
Rhan 4 – Tredegar i Dowlais Top). Ni wnaeth Llywodraeth Cymru fabwysiadu’r dull hwn am 
nad oedd y gweithdrefnau statudol wedi cael eu cwblhau pan oedd bwriad yn wreiddiol y 
byddai cynllun Blaenau’r Cymoedd yn ei gyfanrwydd yn cael ei gyflawni fel prosiect Menter 
Cyllid Preifat.
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Eglurhad

Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol 
(MIM)19  – i’w 
ddefnyddio ar rannau 
5 a 6

Datblygwyd y Model Buddsoddi Cydfuddiannol gan Lywodraeth 
Cymru i gyllido prosiectau cyfalaf mawr oherwydd prinder 
cyllid cyfalaf. Pan fo cynlluniau’n defnyddio’r Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol mae partneriaid yn adeiladu ac yn cynnal a chadw 
asedau cyhoeddus am gyfnod o amser unwaith y maent yn 
weithredol. Yn gyfnewid, mae Llywodraeth Cymru yn talu ffi i’r 
partner preifat, sy’n cwrdd â chost adeiladu, gweithredu, cynnal a 
chadw a chyllido’r prosiect. Ar ddiwedd y contract mae’r ased yn 
cael ei drosglwyddo i berchnogaeth gyhoeddus.

19 Ym mis Tachwedd 2019, cyhoeddodd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol adroddiad ar 
ei Ymchwiliad i Ffynonellau Cyllido Cyfalaf Llywodraeth Cymru. Roedd yr adroddiad yn 
cynnwys sylwebaeth ar y Model Buddsoddi Cydfuddiannol.
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Atodiad 2 – Llinell amser digwyddiadau pwysig 
ar gyfer yr A465 Rhan 2

1994

Y Swyddfa Gymreig yn cyflwyno 
opsiynau o ran llwybrau ar gyfer cynllun 
deuoli’r A465 yn ei gyfanrwydd ar gyfer 
ymgynghori â’r cyhoedd.

1998

Cynnal ymchwiliad lleol cyhoeddus i’r 
cynllun yn ei gyfanrwydd.

2000

Llywodraeth Cymru yn rhannu cynllun yr 
A465 yn chwe rhan.

Mawrth 2010

Cyhoeddi hysbyseb OJEU ar gyfer 
contractwr Ymwneud Cynnar.

Rhagfyr 2012

Llywodraeth Cymru a Costain yn llofnodi’r 
contract ar gyfer Rhan 1 ar 13 Rhagfyr 
2012 gyda gwaith dan Ran 1 wedi symud 
ymlaen yn y cyfamser dan Hysbysiad 
i Fwrw Ymlaen a gyhoeddwyd yn 
gynharach. 

O fis Mawrth i fis Mai 2014

Ymchwiliad lleol cyhoeddus ar gyfer 
Rhan 2 gerbron arolygydd annibynnol. Yr 
Arolygiaeth Gynllunio yn dod i’r casgliad 
bod achos cymhellol dros fwrw ymlaen 
â’r prosiect. Yr Arolygiaeth yn dweud y 
byddai’r prosiect yn dwyn budd mawr i’r 
cyhoedd, trwy wella diogelwch ar y ffyrdd, 
gwella effeithlonrwydd traffig ac adfywio 
economaidd.

1995

Yr Ysgrifennydd Gwladol yn cyhoeddi’r 
llwybr a ffefrir ar gyfer y cynllun yn ei 

gyfanrwydd.

1999

Yr Ysgrifennydd Gwladol yn cadarnhau’r 
llwybr ar gyfer deuoli gan wneud 

gorchmynion llinell ar gyfer y cynllun yn ei 
gyfanrwydd. 

Ebril 2009

Llywodraeth Cymru yn penodi EC Harris 
(Arcadis) fel Asiant y Cyflogwr, a hwythau’n 

cael eu cefnogi gan Jacobs fel eu 
hymgynghorydd technegol.

Mehefin 2011

Llywodraeth Cymru yn dyfarnu’r contract 
Ymwneud Cynnar Rhan 1 i ddatblygu’r 
dyluniad amlinellol, pennu cost darged 
y cytunwyd arni’n gytundebol ar gyfer 
y gwaith dylunio manwl ac adeiladu, 

cwblhau’r asesiad effaith amgylcheddol a 
chwblhau’r broses statudol i Costain.

Hydref 2013

Y Gweinidog yn cytuno bwrw ymlaen i 
gyhoeddi gorchmynion drafft ar gyfer Rhan 

2. Y gorchmynion drafft yn nodi’r prosiect 
diffiniedig ac yn amlinellu’r awdurdod i 
brynu tir yn orfodol, cau strydoedd neu 
ddiddymu hawliau tramwy preifat, neu 

wneud gwaith amddiffynnol. 
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Medi 2014

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 
Thrafnidiaeth yn cytuno y gall y prosiect 
fynd yn ei flaen ac yn cytuno i wneud y 
gorchmynion ar gyfer Adran 2. 

27 Tachwedd 2014

Llywodraeth Cymru ddim yn cael unrhyw 
heriau i’r cynigion ar gyfer y prosiect, sydd 
felly’n caniatáu i’r gorchmynion ddod i 
rym. Mae hyn yn caniatáu i Lywodraeth 
Cymru gaffael tua 122 hectar o dir, y mae’r 
mwyafrif ohono’n dir amaethyddol, yn dir 
diwydiannol diffaith ac yn goetir.

Diwedd Rhagfyr 2014

Y gwaith adeiladu’n dechrau.

Awst 2015

Llywodraeth Cymru a Costain yn llofnodi’r 
contract ar gyfer Rhan 2 ar 11 Awst 2015 
gyda’r gwaith dan Ran 2 wedi symud 
ymlaen yn y cyfamser dan yr Hysbysiad 
i Fwrw Ymlaen a gyhoeddwyd ym mis 
Rhagfyr 2014.

Ebrill 2017

Llywodraeth Cymru yn awgrymu wrth 
Costain y dylid defnyddio dyfarnwr i 
ddatrys anghydfod ynghylch atebolrwydd 
am gostau. Costain yn gwrthod y cais.

Tachwedd 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi 
a Seilwaith yn cyhoeddi datganiad 
ysgrifenedig yn dilyn adolygiad masnachol 
gan swyddogion Llywodraeth Cymru ac yn 
dynodi bod costau Llywodraeth Cymru yn 
debygol o fod 23% yn uwch na’r gyllideb o 
£223 miliwn.

16 Hydref 2014

Y cyfnod herio chwe wythnos yn dod i rym.

Rhagfyr 2014

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 
Thrafnidiaeth yn cytuno y dylid dyfarnu’r 

contract ar gyfer y gwaith manwl i Costain 
ac y dylid symud ymlaen i’r cam dylunio 
manwl ac adeiladu – Rhan 2 o’r broses 

Ymwneud Cynnar ac iddi ddau gam. 
Cyhoeddi Hysbysiad i Fwrw Ymlaen i 

alluogi’r gwaith adeiladu i ddechrau heb 
gontract wedi’i lofnodi.

Ionawr 2015

Llywodraeth Cymru yn dyfarnu’r contract ar 
gyfer Rhan 2 yn ffurfiol i Costain.

Yn gynnar yn 2017

Mae costau adeiladu cynyddol yn peri 
pryder sylweddol i Lywodraeth Cymru.

Mehefin 2017

Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu’n ffurfiol 
at Costain i ofyn iddo ailystyried yr awgrym 

y dylid ceisio proses ddyfarnu i ddatrys 
yr anghydfod ynghylch atebolrwydd am 
gostau. Roedd yn dal i fod yn well gan 

Costain ddatrys unrhyw anghydfod trwy 
drafod a chytuno.
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Ionawr 2018

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 
Seilwaith yn cymeradwyo cynnydd o £58 
miliwn i’r gyllideb ar y cyfan (26%).

Gorffennaf 2018

Costain yn cychwyn ei phroses ddyfarnu ei 
hun ynghylch wal gynnal benodol.

Ebrill 2019

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yn 
cyhoeddi cynnydd pellach o £54.9 miliwn i’r 
gyllideb ar y cyfan.

Gorffennaf 2019

Costain yn cychwyn proses ddyfarnu 
bellach ar faterion a oedd yn ymwneud â 
gwaith ar gyflenwadau cyfleustodau.

Ionawr 2018

Llywodraeth Cymru yn cychwyn prosesau 
dyfarnu yn erbyn Costain ar dri mater ar 

wahân heb gytundeb Costain (fel yr oedd 
hawl ganddi i’w wneud dan y contract).

Ionawr 2019

Llywodraeth Cymru yn cychwyn proses 
ddyfarnu yn erbyn Costain ynghylch wal 

gynnal arall.

Mehefin 2019

Llywodraeth Cymru yn cychwyn achos 
gymrodeddu yn erbyn Costain ynghylch 
mater y penderfynwyd arno’n flaenorol o 

blaid Costain mewn proses ddyfarnu.

Rhagfyr 2019

Mae penderfyniad cymrodeddu’n 
gwrthdroi’r penderfyniad dyfarnu blaenorol 

yn rhannol.
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Mae’r ffigur isod yn crynhoi’r broses Cymeradwyaeth Camau Allweddol ar gyfer 
prosiectau trafnidiaeth Llywodraeth Cymru.

Atodiad 3 – Proses Cymeradwyo Camau 
Allweddol Llywodraeth Cymru 

Mae’r Adroddiad Cyhoeddi Gorchmynion yn manylu ar y gorchmynion a’r gweithdrefnau 
statudol cysylltiedig sy’n darparu’r awdurdod cyfreithiol angenrheidiol i gyflawni prosiect. Maent 
yn cynnwys gorchmynion llinell (i sefydlu’r llwybr ar gyfer ffordd newydd), gorchmynion ffyrdd 
ymyl (sy’n cysylltu ffyrdd lleol sy’n gysylltiedig â chynllun ffordd newydd) a gorchmynion prynu 
gorfodol (prynu tir). Caiff hysbysiad o orchmynion drafft ei gyhoeddi yn y wasg leol ac ymdrinnir 
â gwrthwynebiadau trwy Ymchwiliad Cyhoeddus.

Lle mae Llywodraeth Cymru yn mabwysiadu dull Ymwneud Cynnar, byddai’r broses dendro’n 
digwydd yn gynnar yng Ngham Allweddol 3, yn hytrach nag yn ystod Cam Allweddol 5.

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Cam Allweddol 1 –  
Cymeradwyaeth i ymchwilio 
i’r broblem a’r effaith 
ar gynlluniau cludiant 
ehangach Llywodraeth 
Cymru.

Cam Allweddol 7 
– Cymeradwyaeth i 
gyhoeddi adroddiad 
cwblhau yn dilyn y cyfnod 
atebolrwydd am ddiffygion.

Cam Allweddol 2 
– Cymeradwyaeth i 
wneud gwaith ymchwilio 
rhagarweiniol.

Cam Allweddol 4 – 
Cymeradwyaeth i gyhoeddi 
gorchmynion drafft a 
chwblhau prosesau statudol.

Cam Allweddol 3 
– Cymeradwyaeth i 
gyhoeddi’r llwybr a ffefrir 
a bwrw ymlaen i gyhoeddi 
Adroddiad Cyhoeddi 
Gorchmynion.

Cam Allweddol 5 – 
Cymeradwyaeth i wahodd 
cynigion tendro.

Cam Allweddol 6 – 
Cymeradwyaeth i symud 
ymlaen i ddyfarnu’r 
contract adeiladu.
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Atodiad 4 – Partion allweddol sy’n rhan o’r 
A465 Rhan 2

Sefydliad Rôl 

Llywodraeth Cymru Perchennog y prosiect.

Costain Contractwr dylunio amlinellol Ymwneud 
Cynnar gan Gontractwr yn y contract Rhan 1 a 
chontractwr adeiladu yn y contract Rhan 2.

Arcadis Wedi’i benodi fel Asiant y Cyflogwr ac roedd 
gwasanaethau’n cynnwys:

• Caffael contractwr Ymwneud Cynnar gan 
Gontractwr

• Yn ystod camau 3 a 4 (Atodiad 3), cynorthwyo 
Llywodraeth Cymru i weinyddu’r contract 
ar gyfer gwasanaethau proffesiynol a rhoi 
cyngor a chynhorthwy i Lywodraeth Cymru 
mewn perthynas â’r dyluniad (amlinellol) 
rhagarweiniol a’r broses statudol

• Yn ystod cyfnod allweddol 6, gweithredu 
fel Asiant y Cyflogwr a rhoi cymorth a 
chynhorthwy i Lywodraeth Cymru

• Hefyd yn ystod cyfnod allweddol 6, cyflawni 
rolau cytundebol ar wahân ac annibynnol 
Rheolwr y Prosiect a Goruchwylydd â 
chyfrifoldeb am weinyddu’r contract dylunio ac 
adeiladu Rhan 2

Halcrow/Atkins Menter ac y cyd wedi’i his-gontractio i Costain fel 
dylunydd y prosiect.

RPS Ymgynghorydd amgylcheddol wedi’i is-gontractio 
i Costain. 

Jacobs Ymgynghorydd technegol i Arcadis fel rhan o 
Asiant y Cyflogwr. Daeth ymwneud uniongyrchol 
Jacobs â’r rôl hon i ben yn gynnar yn 2018 wedi 
iddynt gaffael Halcrow (rhan o CH2M Hill) a 
achosodd wrthdaro buddiannau posibl. 
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