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COSTAU PROSIECT YR M4 

Rwy'n ymateb i'ch neges e-bost ar 22 Gorffennaf a'r llythyr dilynol dyddiedig 25 Gorffennaf lle 

y gwnaethoch ofyn am ragor o wybodaeth ar ôl sesiwn y Pwyllgor ar 15 Gorffennaf. 

Ymddiheuriadau am yr oedi cyn ateb, ond mae wedi cymryd ychydig o amser i gasglu'r holl 

fanylion perthnasol ynghyd ar y ffurf y gofynnwyd amdani. 

Defnyddio a chyflwyno data 

Cafodd amcangyfrifon o gostau eu paratoi yn ystod pob cam o'r gwaith o ddatblygu Prosiect yr 
M4 gan ddefnyddio'r sail brisiau cost a'r ffordd o ymdrin â TAW a oedd yn briodol i bob cam 
datblygu. 

Cafodd y sail brisiau ei chadw ar lefelau 2015 drwy gydol proses yr Ymchwiliad er mwyn 
hwyluso'r gwaith o gymharu ac asesu newidiadau i gwmpas y prosiect yn ystod yr Ymchwiliad, 
megis y ffordd ymadael ychwanegol arfaethedig ger Gwasanaethau Magwyr a'r adeiladwaith 
hwylustod a ddatblygwyd yn Nociau Casnewydd yn ystod yr Ymchwiliad. 

Yn unol â chanllawiau 'Llyfr Gwyrdd' y Trysorlys, ni chynhwyswyd TAW yn yr asesiadau yn 
ystod camau datblygu'r prosiect. 

Er mwyn galluogi cymharu â rhaglenni cyfalaf eraill Llywodraeth Cymru, cafodd yr amcangyfrif 
o gost Prosiect yr M4 ei ddiweddaru yn unol â phrisiau 2019, a chafodd TAW ei chynnwys a
chafodd rhai costau a gollwyd eu hepgor, ar gyfer trafodaethau perthnasol y Cabinet ym mis
Ebrill eleni.

Mae tabl cymharu costau yn Atodiad A yn crynhoi'r wybodaeth hon, gan roi amcangyfrifon ar 
gyfer y sail brisiau a ddefnyddiwyd wrth baratoi'r amcangyfrif gwreiddiol ac wedi'u haddasu yn 
unol â phrisiau 2019. 
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Mae amcangyfrif gwerthuso 'lefel Cynllun' WeLTAG Cam 1/2, sef £998 miliwn, wedi cael ei 
ddefnyddio fel y ‘gost sylfaenol' ar gyfer Prosiect yr M4, gan yr ystyrir mai dyna'r ffigur mwyaf 
priodol ar gyfer cymharu â'r amcangyfrifon diweddarach ar lefel prosiect. Cafodd yr 
amcangyfrif hwn a'r Achos Busnes cysylltiedig eu cyhoeddi yn 2014 i gyd-fynd â'r 
penderfyniad strategol i fwrw ymlaen â'r prosiect ac, felly, cynhwysir y ffigur hwn yn y tabl yn 
Atodiad A.  Mae'r adroddiadau hynny ar gael ar y rhyngrwyd drwy ddilyn y dolenni canlynol. 
 
Adroddiad WelTAG: 
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-
%20Core%20Documents/4.%20Scheme%20Development%20and%20Alternatives/4.5.5%20-
%20Welsh%20Government%20M4%20Corridor%20around%20Newport%20-
%20Motorway%20South%20of%20Newport.%20WelTAG%20Stage%201%20%26%202%20
%28Scheme%29%20Appraisal..pdf  
 
Achos Busnes: 
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-
%20Core%20Documents/4.%20Scheme%20Development%20and%20Alternatives/4.5.17%20
-%20M4%20Corridor%20around%20Newport%20-
%20Motorway%20to%20the%20South%20of%20Newport%20Business%20Case.pdf  
 
Cafodd yr amcangyfrif lefel cynllun hwn ei ddiwygio wedyn i adlewyrchu newidiadau i gwmpas 
yn ystod y gwaith o ddatblygu'r prosiect, megis gwelliannau i gyffyrdd, mesurau lliniaru 
amgylcheddol ychwanegol a ddeilliodd o weithgarwch cydgysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru, 
a'r adeiladwaith hwylustod sylweddol yn nociau Casnewydd.  
 

Costau datblygu net 

 

Fel y nodwyd yn y papur tystiolaeth, y gwariant ar brosiect yr M4 o 2013, hyd at y penderfyniad 
i beidio â bwrw ymlaen â gwneud y Gorchmynion statudol oedd £114.109 miliwn, gyda 
chyllideb ychwanegol ar gyfer 'dirwyn y prosiect i ben' o hyd at £9.2 miliwn.  Er y caiff unrhyw 
gostau dirwyn i ben eu cadw mor isel â phosibl o fewn y gyllideb honno, gan dybio y caiff y 
swm llawn ei ddefnyddio, cyfanswm y gwariant ar y datblygiad gan gynnwys costau dirwyn i 
ben fyddai £123 miliwn.  
 
Cyfanswm gwerth prynu'r tir a'r eiddo y mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn berchen 
arnynt (a gafodd eu prynu ers 2013 a'u cadw ar gyfer y cynllun) yw £3.728 miliwn.  Mae incwm 
rhenti wedi'i hepgor o'r asesiad hwn gan ei fod yn cael ei ddefnyddio i raddau helaeth i dalu 
costau rheoli ystadau. Mae eiddo a brynwyd yn yr ardal hon mewn perthynas â fersiynau 
blaenorol o brosiect cyn 2013, y mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn berchen arno, 
wedi cael ei restru yn Atodiad A ond ei hepgor o'r crynodeb hwn, i'w ystyried ochr yn ochr â 
chostau datblygu Prosiect yr M4 ar ôl 2013.  
 
Os penderfynir gwaredu’r holl asedau hyn, caiff y gwerth realeiddiadwy gwirioneddol ei bennu 
gan amodau'r farchnad ar yr adeg gwerthu.   Fodd bynnag, drwy ddidynnu gwerth caffael yr 
asedau hyn o gost y datblygiad cyfan, ynghyd â’r gwariant ar ddirwyn y prosiect i ben, ceir 
ffigur bras o tua £119 miliwn, y gellid yn rhesymol ei ddiffinio fel y gwariant net ar ddatblygu 
Prosiect yr M4 a'i ddirwyn i ben, ar yr adeg hon.  Byddwn yn rhoi ffigur mwy pendant i'r 
Pwyllgor maes o law ond, wrth reswm, mae tipyn o amser i fynd cyn y byddwn mewn sefyllfa i 
wneud hynny. 
 

 

http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/4.%20Scheme%20Development%20and%20Alternatives/4.5.5%20-%20Welsh%20Government%20M4%20Corridor%20around%20Newport%20-%20Motorway%20South%20of%20Newport.%20WelTAG%20Stage%201%20%26%202%20%28Scheme%29%20Appraisal..pdf
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/4.%20Scheme%20Development%20and%20Alternatives/4.5.5%20-%20Welsh%20Government%20M4%20Corridor%20around%20Newport%20-%20Motorway%20South%20of%20Newport.%20WelTAG%20Stage%201%20%26%202%20%28Scheme%29%20Appraisal..pdf
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/4.%20Scheme%20Development%20and%20Alternatives/4.5.5%20-%20Welsh%20Government%20M4%20Corridor%20around%20Newport%20-%20Motorway%20South%20of%20Newport.%20WelTAG%20Stage%201%20%26%202%20%28Scheme%29%20Appraisal..pdf
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/4.%20Scheme%20Development%20and%20Alternatives/4.5.5%20-%20Welsh%20Government%20M4%20Corridor%20around%20Newport%20-%20Motorway%20South%20of%20Newport.%20WelTAG%20Stage%201%20%26%202%20%28Scheme%29%20Appraisal..pdf
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/4.%20Scheme%20Development%20and%20Alternatives/4.5.5%20-%20Welsh%20Government%20M4%20Corridor%20around%20Newport%20-%20Motorway%20South%20of%20Newport.%20WelTAG%20Stage%201%20%26%202%20%28Scheme%29%20Appraisal..pdf
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/4.%20Scheme%20Development%20and%20Alternatives/4.5.17%20-%20M4%20Corridor%20around%20Newport%20-%20Motorway%20to%20the%20South%20of%20Newport%20Business%20Case.pdf
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/4.%20Scheme%20Development%20and%20Alternatives/4.5.17%20-%20M4%20Corridor%20around%20Newport%20-%20Motorway%20to%20the%20South%20of%20Newport%20Business%20Case.pdf
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/4.%20Scheme%20Development%20and%20Alternatives/4.5.17%20-%20M4%20Corridor%20around%20Newport%20-%20Motorway%20to%20the%20South%20of%20Newport%20Business%20Case.pdf
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/4.%20Scheme%20Development%20and%20Alternatives/4.5.17%20-%20M4%20Corridor%20around%20Newport%20-%20Motorway%20to%20the%20South%20of%20Newport%20Business%20Case.pdf
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Caffael a gwaredu tir 

 
Bydd Llywodraeth Cymru yn aros am ganlyniad a phenderfyniad y Comisiwn cyn penderfynu 
ar y ffordd orau o ddiogelu’r llwybr ac ymdrin â'r eiddo y mae Llywodraeth Cymru yn berchen 
arno.  
 
Os penderfynir nad oes angen eiddo y mae Llywodraeth Cymru yn berchen arno mwyach, caiff 
ei waredu yn unol â'n gweithdrefnau arferol, sy'n cynnwys ystyried rheolau Crichel Down lle, 
ymhlith ystyriaethau eraill, mae'r perchennog blaenorol yn cael y cyfle i'w brynu yn ôl. 
 
Atodir tabl diwygiedig (Atodiad B) sy'n egluro'r sefyllfa ynghylch yr eiddo yn llinellau 31–35 o'r 
tabl gwreiddiol yn y papur tystiolaeth.  Gallwn gadarnhau nad yw'r eiddo hwn wedi cael ei 
werthu a bod Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn berchen arno.  
 
Ar 2 Awst 2019 gwnaethom dderbyn ymholiad arall gennych ynghylch dyddiadau a 
gwerthoedd caffael 10 eiddo mewn cysylltiad â Phrosiect yr M4. O'r 10 eiddo hynny, cafodd 
pump eu caffael yn uniongyrchol gan Adran Drafnidiaeth Llywodraeth Cymru ac etifeddwyd y 
pump arall oddi wrth gyrff rhagflaenol megis Awdurdod Datblygu Cymru, a drosglwyddwyd 
wedyn i Lywodraeth Cymru gyda'r tir a'r eiddo yn cael eu haseinio wedyn i'r Adran 
Drafnidiaeth.  
 
Mae'n bosibl bod unrhyw anghysondebau rhwng papur tystiolaeth y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019, a data y gallwch chi fod yn cyfeirio atynt 
(megis y Gofrestrfa Tir) i'w priodoli i gofnodion o wahanol gamau yn y broses gaffael. Nid yw 
gwahaniaeth o 6-12 mis yn anarferol rhwng y cyfnod y mae Llywodraeth Cymru yn prynu 
a/neu'n cwblhau'r broses o werthu eiddo â meddiant gwag a'r adeg y caiff y manylion eu 
diweddaru ar y Gofrestrfa Tir. Bydd swyddogion yn ceisio rhoi eglurder ychwanegol wrth 
gofnodi ‘dyddiad gwerthu’ yn y dyfodol fel y dyddiad cwblhau cytundebol. 
 
Rhoddir rhagor o fanylion am y pum eiddo a gaffaelwyd yn uniongyrchol fel a ganlyn, gan 
ddefnyddio rhifau llinellau Atodiad A i Bapur Tystiolaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 
gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019: 
 
Llinell 4 – Woodland House – Mae adolygiad o ddogfennau'r gweithredoedd yn cadarnhau mai 
mis Awst 2007 (fel y nodir yn y llythyr i'r Pwyllgor dyddiedig 26 Mawrth 2015 gan SAC) oedd y 
dyddiad cwblhau cytundebol.  Hyd 2006, fel y nodir ym Mhapur tystiolaeth y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019 ac mewn cais o dan y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth yn 2014 oedd y dyddiad cytuno i gaffael. 
 
Llinell 6 - Horseshoe Cottage - Cwblhaodd y Swyddfa Gymreig y broses o gaffael yr eiddo yn 
gytundebol ym mis Awst 1997, fel y nodir ym Mhapur tystiolaeth y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019 ac mewn cais o dan y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth yn 2014. Gallai'r dyddiad a nodir yn llythyr SAC i'r Pwyllgor dyddiedig 26 Mawrth 
2015, sef 16 Ion 1998, ymwneud â'r dyddiad y cafodd ei gofrestru yn y Gofrestrfa Tir. Fodd 
bynnag, dengys ein hadolygiad o'r Gofrestrfa Tir mai'r dyddiad cofrestru yw mis Chwefror 
1998. 
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Llinell 26 – Ysgubor Newydd, Coedcernyw – 31 Mawrth 2004, fel y nodir ym Mhapur 
tystiolaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019 ac mewn 
cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn 2014, yw'r dyddiad a gofnodwyd fel dyddiad 
cofrestru'r gwerthiant â'r Gofrestrfa Tir. Mae'n debygol bod y dyddiad a nodwyd yn llythyr SAC 
i'r Pwyllgor dyddiedig 26 Mawrth 2015, sef mis Ionawr 2004, yn ymwneud â'r dyddiad cwblhau 
cytundebol. 
 
Llinell 28 – The Maerdy, Coedcernyw – Rydym wedi ailedrych ar y manylion a chwblhawyd y 
broses o werthu'r eiddo hwn ar 4 Tachwedd 2003. Gwnaethom nodi'n flaenorol, yn y Papur 
tystiolaeth a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019 ac mewn cais o dan y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth yn 2014, y dyddiad 'mis Tachwedd 2011', sy'n anghywir ac ymddengys mai gwall 
teipograffyddol ydoedd. 
 
Llinell 30 – The Stud Farm, Coedcernyw – deëllir mai mis Mawrth 2003, fel y nodir yn y Papur 
tystiolaeth a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019 ac mewn cais o dan y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth yn 2014, yw'r dyddiad cwblhau cytundebol. Deëllir mai 26 Mawrth 2004, fel y 
nodir yn llythyr SAC i'r Pwyllgor dyddiedig 26 Mawrth 2015, yw dyddiad cofrestru'r gwerthiant 
â'r Gofrestrfa Tir. 
 
Yr eiddo arall y gwnaethoch chi holi yn ei gylch oedd: Berry Hill Farm, Queensway Meadows, 
Tir ar Tatton Farm, Safle Maerun a hen safle LG Hynix. Cafodd pob un ei gaffael yn y 
gorffennol, rhyw 40 mlynedd yn ôl, cyn dod o dan Bortffolio Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru. 
Felly, mae mynediad at gofnodion yn fwy cyfyngedig. Fodd bynnag, rhoddir esboniad pellach 
fel a ganlyn. 
 
Llinell 18 – Berry Hill Farm – Gallaf gadarnhau mai mis Tachwedd 1996, fel y nodir yn llythyr 
SAC i'r Pwyllgor dyddiedig 26 Mawrth 2015, yw'r dyddiad yr etifeddodd sefydliad rhagflaenol y 
tir. Mae mis Ionawr 1980, fel y nodir yn y Papur tystiolaeth a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 
2019 ac mewn cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn 2014, yn ymwneud â'r broses 
gaffael wreiddiol gan gorff rhagflaenol. 
 
Llinell 20 – Queensway Meadows – Mae'r ystod o ddyddiadau (Hyd 1980 – Ion 1982) a nodir 
yn y Papur tystiolaeth dyddiedig mis Gorffennaf 2019 ac mewn cais o dan y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth yn 2014, sy'n ymwneud â Queensway Meadows yn gyson â llythyr SAC i'r 
Pwyllgor dyddiedig 26 Mawrth 2015.  Mae llythyr SAC hefyd yn cynnwys dyddiadau ar gyfer 
Tatton Farm sy'n gysylltiedig â'r eiddo hwn. Erbyn iddynt gael eu trosglwyddo i'r Adran 
Drafnidiaeth, roedd y lleiniau hyn wedi cael eu cyfuno ac, felly, dim ond y dyddiad prynu cyntaf 
a gofnodwyd. Gallwn gadarnhau bod llythyr SAC yn gywir drwy nodi bod rhannau o Tatton 
Farm wedi cael eu prynu ym mis Mawrth 1994 a mis Mawrth 2000 am gyfanswm o £2.17 
miliwn.   
 
Llinell 22 – Safle ym Maerun – Rydym wedi edrych eto a gallwn gadarnhau bod y broses o 
brynu'r eiddo hwn wedi'i chwblhau ym mis Mawrth 1997, yn hytrach na mis Ebrill fel y nodir yn 
y Papur tystiolaeth dyddiedig mis Gorffennaf 2019. Ni allwn ddod o hyd i dystiolaeth i 
gadarnhau'r ffigur o £6,250 a nodir yn llythyr SAC i'r Pwyllgor dyddiedig 26 Mawrth 2015, ond 
ymddengys fod y gwerth yn gymesur â'r llain.  
 
Llinell 23 - Hen safle LG Hynix - Mae'r Papur tystiolaeth dyddiedig mis Gorffennaf 2019 yn 
nodi mai gwerth caffael safle Hynix oedd £7m. Gallaf gadarnhau bod y ffigur hwn yn gywir. 
Nododd llythyr SAC i'r Pwyllgor dyddiedig 26 Mawrth 2015 mai cyfanswm gwerth lleiniau Hynix 
a P&T oedd £13 miliwn, sy'n gyson â'n cofnodion ar gyfer y llain honno hefyd. Felly, mae'r 
gwahaniaeth yn y ffigurau a gofnodwyd i'w briodoli i'r tir sy'n gysylltiedig ag Imperial House a 
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ph'un a ystyrir ei fod yn gysylltiedig â Phrosiect yr M4 ai peidio.  Roedd y data yn y cais o dan 
y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn 2014, y mae SAC yn cyfeirio atynt, yn ystyried ei fod yn 
gysylltiedig â'r Prosiect. Ar y llaw arall, ar adeg cyhoeddi Papur tystiolaeth y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus yn 2019, nid oedd yn cael ei ystyried yn rhan o Brosiect yr M4 oherwydd y 
wybodaeth ychwanegol a oedd ar gael am y prosiect bryd hynny.  Yn bwysig ddigon, mae'r 
holl gofnodion yn gyson o ran dyddiadau a gwerthoedd prynu cyfunol. 
 
Amcangyfrifon o gostau ar gyfer opsiwn amgen 20 a awgrymwyd 

 
Mae Atodiad C i'r llythyr hwn yn rhoi dadansoddiad manwl o'r amcangyfrif o gost ar gyfer 
opsiwn amgen Rhif 20 a gafodd ei awgrymu gan y gwrthwynebwyr yn ystod yr Ymchwiliad 
Cyhoeddus.  
 
Cafodd yr amcangyfrif o'r gost ar adeg yr Ymchwiliad Cyhoeddus ei feincnodi yn erbyn 
Prosiect Côr y Cewri ar yr A303.  Roedd y gwaith twnelu yn cyfrif am tua 50% o gyfanswm 
cost amcangyfrifedig opsiwn amgen Rhif 20.  
 
Mae Atodiad C hefyd yn cynnwys cymhariaeth â'r astudiaeth achos, ‘Infrastructure and Project 
Authority tunnel benchmarking Case Study: Benchmarking tunnelling costs and production 
rates in the UK’ (“the IPA report”), a gyhoeddwyd yn fwy diweddar ac y cyfeiriwyd ato yn 
sesiwn y Pwyllgor ar 15 Gorffennaf 2019.  
 
Cymhariaeth rhwng yr amcangyfrif o'r Amcangyfrif o Gost ar gyfer Opsiwn Amgen 20 a 3 dull  
meincnodi'r ‘Awdurdod Seilwaith a Phrosiectau’. Yn ôl diamedr, rhydd ffigurau adroddiad yr 
IPA gost uwch. Yn ôl cyfaint, cyfraddau Opsiwn Amgen Rhif 20 yw'r gost uchaf. Yn ôl cyfaint 
fesul uned, maent yn debyg. 
 
Rwyf ar ddeall o'ch llythyr dyddiedig 25 Gorffennaf fod yr Adroddiad ar yr Opsiynau Amgen a 

Awgrymwyd gan y Gwrthwynebwyr bellach wedi'i ddosbarthu i aelodau'r Pwyllgor. 

 
Mae croeso i chi gysylltu â mi os bydd angen unrhyw wybodaeth arall arnoch. 
 
Gyda dymuniadau gorau. 
 
Yn gywir 
 

 
 
 
Andrew Slade 
Cyfarwyddwr Cyffredinol 
Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol 
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ATODIAD A 
 

Prosiect Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd – Tabl Tracio Amcangyfrifon o Gostau 
Adeiladu a TAW 

Elfen 

(1) (1a) (2) (3) (4) (4a) 

Amcangyfrif 
Gwerthusiad Lefel Cynllun 

WelTAG 
Cam 1 a 2/Amcangyfrif 
Achos Busnes 2014* 

Amcangyfrif ar 
ddechrau'r 
Ymchwiliad 

 
 

Amcangyfrif a 
Ddiweddarwyd 

yn ystod yr 
Ymchwiliad o 
ganlyniad i 

ehangu cwmpas 
y prosiect h.y. 

ffyrdd 
ymuno/ymadael. 

Amcangyfrif 
a 

Ddiweddarwy
d yn ystod yr 
Ymchwiliad o 
ganlyniad i 
ychwanegu 
Gwaith yn 

Nociau 
Casnewydd 

(4) 
diweddarwyd i 

lywio 
penderfyniada

u statudol 

Sail Brisiau 2010 2019 2015 2015 2015 2019 

Dyddiad Cyhoeddi 2014 
Heb ei gyfrifo'n 

flaenorol 
Rhag 2016 Maw 2017 Rhag 2017 Heb ei 

gyhoeddi 

Gwaith 
rhagarweiniol gan 
gynnwys Rheoli 
Traffig  

Ni nodwyd manylion y 
categorïau hyn yn y 

dadansoddiad 
 

£212.0m £213.1m £213.1m 

Ni nodwyd 
manylion y 

categorïau hyn 
yn y 

dadansoddiad 
 

Gwaith ffordd £268.0m £269.2m £269.2m 

Strwythurau £296.9m £297.0m £314.5m 

Gwaith tirlunio a 
gwaith 
amgylcheddol 

£44.8m £44.9m £44.9m 

Gwaith gan 
awdurdodau eraill 

£38.3m £38.8m £38.8m 

Costau Tir ac 
Iawndal 
 

£92.0m 
 

£92.3m 
 

£92.3m 
 

 
Risg a thuedd 
optimistiaeth 
 

 
£141.3m 

 
£138.0m 

 
£120.4m 

Amcangyfrif ar 
gyfer y Prosiect, 
heb gynnwys 
TAW  

£1,093.2m £1,093.2m £1,093.2m 

Ailddosbarthu ac 
ailgyflunio 
Cyffordd Caerllion 
(gan gynnwys 
Tuedd 
Optimistiaeth) 

£16.2m £16.2m £16.2m 

Gwaith yn Nociau 
Casnewydd 

- -  
 

£167.5m Gwaith yn Nociau 
Casnewydd – 
Risg a 
Chynlluniau wrth 
Gefn 

- - 

Amcangyfrif ar 
gyfer y Prosiect, 
heb gynnwys 
TAW 

£998m 

 
£1,161m 

£1,071.2m £1,109.3m £1,276.8m £1,382m 

TAW [cyfrifwyd ar 
gyfer (4a) a 
chymhwyswyd y 

£132.8m £154m £142.5m £147.5m £170m £184m 
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gymhareb at y 
gweddill]  

Amcangyfrif ar 
gyfer y Prosiect, 
gan gynnwys 
TAW na ellir ei 
hadennill  

£1,131m £1,315m £1,214m £1,257m £1,447m £1,566m 

Nodiadau:  

-* Cyfeiriodd llythyr y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus dyddiedig 25/7/19 at yr amcangyfrif yn 

Adroddiad WelTAG Cam 1 2013, sef £936 miliwn.  Y gost fwyaf priodol at ddibenion 

cymharu yw amcangyfrif Lefel Cynllun WelTAG Cam 1/2 2014 ac amcangyfrif Achos 

Busnes 2014, sef £998 miliwn. 

- Ni chafodd TAW ei chynnwys ar adeg amcangyfrifon (1), (2) a (3).  Mae TAW na ellir ei 

hadennill bellach wedi cael ei chynnwys ar eu cyfer ac ar gyfer (1a) at ddibenion cymharu.  

Y Cwantwm yw'r ganran a gyfrifwyd ar gyfer (4a), sef 13.3% .  Nid oedd union lefel TAW 

wedi cael ei chytuno â CThEM. 

- Mae pob amcangyfrif yn hepgor costau datblygu prosesau statudol er mwyn hwyluso'r 

broses o gymharu â'r amcangyfrif o gostau penderfyniadau buddsoddi yn (4a), sef £1,566 

miliwn, a oedd yn ymwneud â chostau yn y dyfodol yn hytrach na chostau a 'gollwyd'.  

- Mae cyfansymiau terfynol wedi'u talgrynnu i 0 lle degol. 
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Atodiad B 
 

Tabl o'r holl drafodiadau caffael a gwerthu eiddo (mater cyhoeddus):  
 

Rhif 
Disgrifiad 
o'r Tir 

Sail y Prynu/Gwerthu 
Dyddiad 
Prynu 

Y Ffigur a 
Dalwyd 
(Tir ac 
Adeiladau) 

*Dyddiad 
Gwerthu 

Pris Gwerthu 

Eiddo a Gaffaelwyd 

1 
Longhouse 
Farm, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl 
Disgresiwn All-lein o dan 
a.246 (2A) gan y perchennog 

yn gofyn am i'r eiddo gael ei 
brynu.  

Tach-06 £720,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru  

Dd/G 

2 
Tir yn The 
Stud Farm, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl 
Disgresiwn All-lein o dan 
a.246 (2A) gan y perchennog 

yn gofyn am i'r eiddo gael ei 
brynu.  

Ion-00 

£315,000 Dd/G – 
Gwerthwyd y 
fferm (gweler 
23)  

Dd/G 

(gan 
gynnwys 
rhif 23) 

(gweler 23) 

3 
Undy House, 
Gwndy, 
Magwyr 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan 

gynrychiolwyr y perchennog 
ymadawedig yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.  

Awst-07 £660,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

4 
Woodland 
House, 
Magwyr 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.  

Awst-07 £1,107,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

5 
Old Cottage, 
Knollbury, 
Magwyr 

Cyflwynwyd Cais yn ôl 
Disgresiwn o dan a.248 gan 

y perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.  

Maw 95 £130,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

6 

Horseshoe 
Cottage, 
Knollbury, 
Magwyr 

Cyflwynwyd Cais yn ôl 
Disgresiwn All-lein o dan 
a.246 (2A) gan y perchennog 

yn gofyn am i'r eiddo gael ei 
brynu.  

Awst-97 £132,500 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

7 

Barecroft 
House, 
Barecroft 
Common, 
Magwyr 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.  

Mai-96 £158,500 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

8 
Cae Glas, 
Nash Road, 
Casnewydd. 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.  

Rhag 06 

£300,000 Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G (gan 
gynnwys yr 
isod) 

8 

Rhandy yng 
Nghae Glas, 
Nash Road, 
Newport 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.  

Rhag 06 
Rhan o'r 
uchod 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

9 

Greenfield 
House, Nash 
Road, 
Casnewydd 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.  

Maw-07 £300,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 
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10 
The 
Conifers, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.   

Ebr-15 £725,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

11 
White 
Cottage, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.  

Rhag-15 £555,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

12 
San Remo, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.  

Ebr-16 £350,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

13 
The Glen, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.  

Hyd-15 £430,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

14 
Spring 
Cottage, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.  

Meh-16 £355,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

15 
Quarry 
Cottage, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu. 

Meh-17 £453,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

16 
Danygraig, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl 
Disgresiwn All-lein o dan 
a.246 (2A) gan y perchennog 

yn gofyn am i'r eiddo gael ei 
brynu. 

Awst-19 £495,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

17 
Dunline, 
Knollbury 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu. 

Maw-17 £365,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

18 
Coedkernew 
House, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl 
Disgresiwn All-lein o dan 
a.246 (2A) gan y perchennog 

yn gofyn am i'r eiddo gael ei 
brynu. 

Ebr-19 
£575,000 
  

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

19 
The Croft, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu. 

Ebr-19 
£400,000 
  

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

20 
Little 
Orchard, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl 
Disgresiwn All-lein o dan 
a.246 (2A) gan y perchennog 

yn gofyn am i'r eiddo gael ei 
brynu. 

Rhag-18 
£400,000 
  

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

21 
Old Court 
Farm, Rogiet 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu. 

Maw-18 £2,354,617 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

22 
Court Farm, 
Rogiet 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu. 

Mai-18 £1,714,085 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

Eiddo a etifeddwyd oddi wrth Gorff Rhagflaenol 
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23 
Berry Hill 
Farm 

Tir a etifeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru oddi wrth 
gorff rhagflaenol.  

Ion-80 £1,350,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

24 
Gwynllŵg, 
Casnewydd 

Tir a etifeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru oddi wrth 
gorff rhagflaenol. 

Maw-97 £235,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

25 
Queensway 
Meadows, 
Casnewydd 

Tir a etifeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru oddi wrth 
gorff rhagflaenol. 

Hyd 1980 
– Ion 1982 

  

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

26 
Tir ar Tatton 
Farm 

Tir a etifeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru oddi wrth 
gorff rhagflaenol. 

Mai-00 £630,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

27 
Tir ym 
Maerun 

Tir a etifeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru oddi wrth 
gorff rhagflaenol. 

Ebr-97   

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

28 
Hen Safle 
LG Hynix 

Tir a etifeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru oddi wrth 
gorff rhagflaenol. 

Medi-04 £7,000,000 

Dan 
berchnogaeth 
Llywodraeth 
Cymru 

Dd/G 

*Eiddo a Gaffaelwyd ac a Werthwyd Wedi Hynny 

29 
Lower Lakes 
Farm, 
Casnewydd 

Cyflwynwyd Cais yn ôl 
Disgresiwn o dan a.248 gan 

y perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.  

Ion-95 £170,000 Ion-97 £135,000 

30 
Pye Corner 
House, Nash 

Cyflwynwyd Cais yn ôl 
Disgresiwn All-lein o dan 
a.246 (2A) gan y perchennog 

yn gofyn am i'r eiddo gael ei 
brynu.  

Ebr-96 £120,000 Ion-02 £178,000 
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31 
Ysgubor 
Newydd, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad 
Malltod Statudol gan y 

perchennog yn gofyn am i'r 
eiddo gael ei brynu.  

Medi-96 £220,000 Maw-04 £361,000 

32 
Moorbarn, 
Nash 

Cyflwynwyd Cais yn ôl 
Disgresiwn All-lein o dan 
a.246 (2A) gan y perchennog 

yn gofyn am i'r eiddo gael ei 
brynu.  

Rhag-96 £192,500 Gorff-97 £167,000 

33 
The Maerdy, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl 
Disgresiwn All-lein o dan 
a.246 (2A) gan y perchennog 

yn gofyn am i'r eiddo gael ei 
brynu.  

Ebr-03 £680,000 Tach-11 £605,000 

34 
Rose 
Cottage, 
Knollbury 

Cyflwynwyd Cais i Brynu yn 
ôl Disgresiwn o dan a.246 
(2A) gan y perchennog yn 

gofyn am i'r eiddo gael ei 
brynu.   

Mai-10 £360,000 Gorff-11 £244,735 

35 
The Stud 
Farm, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl 
Disgresiwn All-lein o dan 
a.246 (2A) gan y perchennog 

yn gofyn am i'r eiddo gael ei 
brynu. 

Ion-00 

£315,000 

Maw 2003 – 
Gyda 
rhywfaint o 
dir yn cael ei 
gadw ar gyfer 
cynigion yn 
ymwneud â'r 
M4 (rhif 2). 

£450,000 

(roedd yn 
rhan o rif 2) 

 Cyfanswm £24.2m Cyfanswm £2.1m 
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Atodiad C 

Opsiwn Amgen – Twnnel: Gwybodaeth Atodol 

 

1 Dengys y tabl isod mai'r amcangyfrif o gost y gwaith twnelu ar ei ben ei hun yw £4,947 miliwn, 

ac felly tua 50%. Mae hyn ar gyfer tri thwnnel; dau â diamedr o 15m metr, 16,358m o hyd, yn 

ogystal â thwnnel peilot â diamedr o 8m. Hefyd, byddai angen 851m o byrth twnnel, sy'n 

golygu mai cyfanswm hyd y twnelau a'r pyrth fyddai 17,209m, allan o 24,000m, sef cyfanswm 

hyd y llwybr. Yn ychwanegol at gost uniongyrchol y gwaith twnelu, byddai costau staff a 

chostau yn gysylltiedig â'r gwaith rhagarweiniol, yn ogystal â lwfansau ar gyfer y risgiau sy'n 

gysylltiedig â'r gwaith. Gan mai amcangyfrif cyllidebol lefel uchel heb unrhyw gynllun 

diffiniedig yw hwn, cafodd y risg i'r prosiect a'r duedd optimistiaeth eu pennu yn unol â hynny. 

 

2 Cafodd yr astudiaeth achos 'Infrastructure and Project Authority tunnel benchmarking Case 

Study: Benchmarking tunnelling costs and production rates in the UK’ ei chyhoeddi gyntaf ym 

mis Rhagfyr 2018, a'i diwygio ym mis Mawrth 2019, ac felly nid oedd ar gael adeg yr asesiad 

cyllidebol ar gyfer opsiwn amgen y twnnel a gynhaliwyd yn gynnar yn 2017. Daeth y gost 

sylfaenol a ddefnyddiwyd wrth asesu costau’r gwaith twnelu o'r prisio yn nhendr y contractwr 

ar gyfer twnnel 12 metr arfaethedig yr A303 yn ardal Côr y Cewri. Cafodd cost fesul metr y 

twnnel hwn ei haddasu ar gyfer meintiau'r twnelau roedd eu hangen ar gyfer yr opsiwn amgen 

hwn. 

 

3 Mae ‘Infrastructure and Project Authority tunnel benchmarking Case Study: Benchmarking 

tunnelling costs and production rates in the UK’ yn meincnodi cost twnelau trafnidiaeth mewn 

tair ffordd 

   Y gost yn ôl diamedr y twnnel 

   Y gost yn ôl Cyfaint y twnnel 

   Y gost fesul uned o gyfaint (£m/KM/M2 o wyneb) 

 

 
 
 
 

 

Costau'r 
Twnelau 

£m 

Costau seilwaith y tu 
allan i'r twnelau £m 

Cyfanswm 
yr 

Amcangyfrif 
£m 

Nid yw costau gwaith rhagarweiniol, costau 
staff na chostau adeiladwaith hwylustod ac 
ati wedi'u cynnwys yng ngwaith 
meincnodi'r IPA  

1,176 119 1,295 

Costau adeiladu 4,957 219 5,176 

Risgiau contractwyr 794 39 833 

Cyfanswm y Gost Adeiladu 6,928 377 7,304 

Goruchwylio cleientiaid a chostau datblygu 
eraill 

323 48 371 

Costau Tir ac Iawndal 15 50 65 

Risg i'r Prosiect a Thuedd Optimistiaeth 2,053 27 2,080 

Amcangyfrif ar gyfer y Prosiect, heb 
gynnwys TAW na Chwyddiant  

9,319 501 9,820 

Tabl 1 – Dadansoddiad o'r Amcangyfrif o Gost Opsiwn Amgen 20. 
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Yn ystod y gwaith meincnodi cafodd wyth twnnel trafnidiaeth â diamedr rhwng 5.5m a 11.5m eu 

dadansoddi ac, felly, nid yw'r data yn y gwaith meincnodi yn cynnwys diamedr y ddau brif dwnnel 

na chyfaint y deunydd y byddai angen ei gloddio ar gyfer yr M4.  Isod ceir tabl sy'n cymharu 

twnelau'r M4 â’r tair sail gostau a ddefnyddiwyd ar gyfer y gwaith meincnodi.  

Mae'r gwaith meincnodi ond yn cynnwys costau twnelu uniongyrchol ac nid yw'n cynnwys y 

gwaith rhagarweiniol na risg ac ati. 

 

Disgrifiad 

Amcangyfrif o 
Gost Prosiect yr 

M4 – Opsiwn 
Amgen 20 £m 

Ffigur 
Cyfatebol 

Gwaith 
Meincnodi'r 

IPA £m 

Nodiadau   

Cost £m fesul km yn ôl 
diamedr y twnnel 

    
 

Twnelau â diamedr o 15 
medr ar gyfer Opsiwn 
Amgen 20   

110 191 

Nid oes twnnel â diamedr o 15 
medr yng ngwaith meincnodi'r 
IPA, lle mai diamedr y twnnel 
mwyaf oedd 11.5m. Mae’r twnnel 
â diamedr o 15m wedi cael ei 
gyfrifo ar sail pro rata o dwnnel 
11.5m yr IPA (£112m).  

Twnnel â diamedr o 8m 
ar gyfer Opsiwn Amgen 
20 

31        15-33                     

Cafodd cost Opsiwn Amgen 20 ei 
gyfrifo ar sail pro rata o'r gyfradd 
uchod ar gyfer diamedr o 15m. 
 Diamedr cyfatebol yr IPA yw 
8.1m. 

Cost y prosiect wedi'i 
chyfrifo ar sail cyfaint y 
twnelau 

    
 

Twnnel â diamedr o 8m 
ar gyfer Opsiwn Amgen 
20, wedi’i gyfrifo ar sail 
pro rata o dwnnel â 
diamedr o 15m, 16.4 km 
o hyd, â chyfaint o 
823,000m3 

512 350 

 

Twnnel â diamedr o 15m 
ar gyfer Opsiwn Amgen 
20, 16.4km o hyd, a 
chyfaint o 2,891,000m3 

1,799 1,337 

Nid yw Graff yr IPA ond yn 
dangos y llinell dueddiadau ar 
gyfer cyfeintiau hyd at 
800,000m3, gyda chost o tua 
£370 miliwn ar yr adeg hon os 
ystyrir y llinell dueddiadau ar 
gyfer cyfaint ychwanegol hyd at 
2,891,000m3 ar sail pro rata. 

Cost fesul uned o 
gyfaint (£m/km/m2 ar yr 
wyneb) wedi'i chyfrifo 
ar sail hyd y twnnel ar 
gyfer twnnel 16km o 
hyd 

    

 

Twnnel â diamedr o 8m 
ar gyfer Opsiwn Amgen 

0.62 0.58 
 

Tabl 2 – Cymharu'r Amcangyfrif o Gost Opsiwn Amgen 20 â Chyfraddau'r IPA 
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20, wedi’i gyfrifo ar sail 
pro rata o dwnnel â 
diamedr o 15m 

Twnnel â diamedr o 15m 
ar gyfer Opsiwn Amgen 
20 

0.62 0.58 
 

 

 




