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19 Mehefin 2018  
 

 
 
Annwyl Aelod  
 
Rwy'n ysgrifennu atoch ynglŷn â'r ffordd gyswllt arfaethedig rhwng yr M4 a'r A48 ar ôl i'r 
mater gael ei godi yn y Senedd yn ystod y Datganiad Busnes ar 8 Mai.  
 
Dyrannwyd swm o £60,000 i Gyngor Bro Morgannwg yn 2017/18, o dan Grant y Gronfa 
Trafnidiaeth Leol, er mwyn iddo fedru mynd ati, yn unol â'r Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth 
Cymru (WelTAG), i gynnal arfarniad o’r posibiliadau ar gyfer gwella'r briffordd rhwng 
cyffordd Sycamore Cross ar yr A48 a chyffordd 34 o'r M4. Y Cyngor sy'n arwain y prosiect.  
  
Diben y gwaith a wnaed yn ystod Cam Un oedd dod i ddeall y materion sy'n destun pryder, 
edrych ar y cyd-destun, a chyflwyno rhestr o atebion posibl. Byddai'r gwaith hwnnw'n golygu 
y byddai modd penderfynu a oes unrhyw atebion y byddai'n werth bwrw ymlaen â nhw yn y 
sector trafnidiaeth ac yna dewis rhestr fer o opsiynau i'w hystyried yn fwy manwl. Er 
gwybodaeth, mae'n Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) i'w weld yma: 
https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-12/arweiniad-ar-arfarnu-
trafnidiaeth-cymru_3.pdf. 

  
Comisiynwyd Peter Brett Associates gennym i asesu'r 'Achos o blaid Newid' er mwyn mynd 
i'r afael â'r materion yn ymwneud â chysylltedd sy'n wynebu safleoedd cyflogaeth strategol 
ym Mro Morgannwg. Gwnaed y gwaith hwnnw ochr yn ochr â cham cyntaf gwaith WelTAG. 
Diben yr astudiaeth honno oedd dangos yn glir bod yna 'Achos o blaid Newid', a rhoi 
rhesymau clir dros fuddsoddi, sicrhau bod y buddsoddiad hwnnw'n briodol yng ngoleuni 
strategaethau eraill, a dangos sut y bydd y buddsoddiad yn hyrwyddo nodau ac amcanion 
Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid.     
  
Er nad yw'n ofyniad statudol, mae'r Cyngor wrthi ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad yn 
ystod ail gam y broses arfarnu (WelTAG). Diben y gwaith sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd 
yn ystod Cam Dau yw edrych yn fanylach ar y rhestr fer o opsiynau ar gyfer mynd i'r afael 
â'r broblem sydd o dan sylw. Mae'n gynnar ar y prosiect o hyd ac mae cyfle o hyd i gyflwyno 
sylwadau am yr opsiynau a gyflwynir ac i awgrymu opsiynau eraill y gellir eu hystyried.   
  
Estynnwyd yr ymgynghoriad a bydd yn dod i ben ar 17 Gorffennaf. Mae'r Cyngor hefyd yn 
rhoi cyfle i drigolion drafod y cynigion yn fanylach gydag un o aelodau ei dîm trafnidiaeth os  
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bydd angen. Mae rhagor o wybodaeth i'w gweld yma:  
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/press_and_communications/latest_news
/2018/May-2018/Council-set-to-extend-M4-transport-consultation.aspx  
a 
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/consultation/M4-J34-to-A48-and-Cardiff-
Airport-Transport-Links.aspx. 

  
Os oes gennych unrhyw sylwadau am y cynigion, dylech eu hanfon at y Cyngor gan 
ddefnyddio’r cyfeiriad hwn: junction34transportstudyconsultation@valeofglamorgan.gov.uk. 
 
Yn gywir 
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