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Cynnig Amgen y Gwrthwynebydd 

 
Cyhoeddodd Gweinidogion Cymru Orchmynion drafft ar gyfer Gwelliant yr A477 Sanclêr i Rhos-
goch yn Nhachwedd 2010 ac Ionawr 2011 (“y Gwelliant arfaethedig”).  Derbyniwyd 
gwrthwynebiadau, a byddant yn cael eu clywed mewn Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus i gychwyn 
am 10.00am ar 21 Mehefin 2011 yn Neuadd y Dref Hendy-gwyn ar Daf, Stryd y Brenin Edward, 
Hendy-gwyn ar Daf, SA34 OAA. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn un cynnig amgen awgrymedig i’r Gwelliant arfaethedig.  Er 
nad yw Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo nac yn cefnogi’r Cynnig Amgen hwn, mae rheidrwydd 
arni i’w ystyried fel y gall yr Arolygydd sy’n cynnal yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus adrodd ar ei 
rinweddau cymharol yn ei adroddiad i Weinidogion Cymru.  Ni all yr Arolygydd argymell yn ei 
adroddiad bod cynnig amgen yn cael ei fabwysiadu, ond gallai gynghori Gweinidogion Cymru 
bod y cynnig yn cyfiawnhau ymchwilio pellach.  Mewn achos felly, a phe bai’r cyfryw 
ymchwiliadau’n cael eu cynnal sy’n dod i’r casgliad y dylai’r cynnig amgen gael ei fabwysiadu, 
yna byddai’n rhaid iddo fod yn destun gorchmynion statudol newydd y byddent hwythau yn 
agored i’w gwrthwynebu’n ffurfiol.  
 
Gallwch ddymuno gwybod y gallai’r llwybr amgen awgrymedig, pe bai’n cael ei fabwysiadu, yn 
effeithio ar eich eiddo a/neu’ch buddiant chi.  Mae’r llyfryn hwn, Cynnig Amgen y 
Gwrthwynebydd, yn dangos manylion y llwybr amgen a gynigir, ac mae copïau pellach o’r llyfryn 
hwn ar gael yn y lleoliadau canlynol: 
 
Cangen Gorchmynion Cyngor Sir Caerfyrddin 
Trafnidiaeth Yr Adran Gynllunio 
Llywodraeth Cymru Cyngor Sir Caerfyrddin 
Parc Cathays 3 Heol Spillman 
Caerdydd  Caerfyrddin 
CF10 3NQ SA31 1LE 
 
Canolfan Grefftau Gorllewin Cymru 
Heol Pentre 
Sanclêr 
Sir Gaerfyrddin 
SA33 4AA 
 

Sylwch nad yw Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo Cynnig Amgen y 
Gwrthwynebydd. 
 
Dylai unrhyw un sy’n dymuno cynnig sylwadau ar Gynnig Amgen y Gwrthwynebydd wneud 
hynny cyn gynted ag y bo modd yn ysgrifenedig i: 
 
Cangen Gorchmynion 
Trafnidiaeth 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ 
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Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir yn cael eu trosglwyddo i’r Arolygydd eu hystyried.  Cewch 
eich atgoffa y gall sylwedd eich sylwadau gael ei gyfleu i bobl eraill a all gael eu heffeithio 
ganddynt; y byddant yn cael eu trosglwyddo i’r Arolygydd sy’n cynnal yr Ymchwiliad ac, yn yr 
achos hwn, y gall yr Arolygydd fynnu datgelu’r sylwadau yn yr Ymchwiliad ac, oni bai bod 
rhesymau arbennig i’r gwrthwyneb, datgelu pwy yw’r awduron.  Fel arfer bydd copi o’r holl gyfryw 
ohebiaeth yn cael ei gadw yn yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ac mae’n agored i’r cyhoedd ei 
archwilio. 
 

Yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus 

 
Mae’r Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus i’w gynnal gerbron Mr W S C Wadrup BEng(Anrh), CEng, 
MICE, FIHT yn Neuadd y Dref, Hendy-gwyn ar Daf, Hendy-gwyn ar Daf, yn dechrau am 
10.00am ar 21 Mehefin 2011. 
 

Y Cynnig Amgen 

 
Cynnig Amgen 1 y Gwrthwynebydd – Dangosir mewn coch.  Mae hyn yn seiliedig ar gynnig a 
gyflwynwyd gan aelodau’r cyhoedd yn yr Arddangosfa Gyhoeddus yn 2004, a chyfeiriwyd ato 
mewn dogfennau cynharach fel Llwybr 6.  Byddai’r Cynnig Amgen hwn yn dilyn llinell y Gwelliant 
arfaethedig i fyny gerllaw Bryn Hyfryd/Cnwce lle byddai’n mynd i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol 
ac yn dod i ben wrth gylchfan newydd ar yr A40 bresennol ym Mhwll-trap. 
 
Gwelliant Arfaethedig – Dangosir mewn glas. Dyma Welliant arfaethedig cyhoeddedig 
Llywodraeth Cymru.  Fe’i cynhwysir at ddibenion cyfeirio’n unig, a rhoddir mwy o wybodaeth yng 
Nghrynodeb Annhechnegol Datganiad Amgylcheddol Gwelliant yr A477 Sanclêr i Rhos-goch 
Cyfrol 1 Tachwedd 2010 a ddosbarthwyd yn flaenorol yn ardal yr A477 bresennol, ac a oedd yn 
cynnig coridorau Gwelliant. Gellir ei weld drwy wefan y prosiect 
www.a477stclearsredroses.com.  
 

Sylwch nad yw Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo Cynnig Amgen y 
Gwrthwynebydd. 
 

 
Meini Prawf Asesu 

 
Mae’r Gwelliant arfaethedig cyhoeddedig a Chynnig Amgen y Gwrthwynebydd wedi’u hasesu yn 
erbyn meini prawf Llywodraeth Cymru fel y’u hamlinellir yn WelTAG (Arweiniad ar Arfarnu 
Trafnidiaeth Cymru). 
 
Mae’r ymagwedd hon, sy’n seiliedig ar amcanion, yn ystyried cyfraniad yr opsiwn at y 
blaenoriaethau strategol a’r camau gweithredu allweddol a amlinellwyd yn Strategaeth 
Drafnidiaeth Cymru, ac mae’n asesu amcanion y Prosiect yn erbyn tri maen prawf Llywodraeth 
Cymru, sef Economi, Amgylchedd a Chymdeithasol. 
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Amcanion penodol y Prosiect ar gyfer y Gwelliant arfaethedig yw: 
 
Amcan 1. Gwella cysylltiadau â Gorllewin Cymru, Iwerddon, rhwydwaith cefnffyrdd Lloegr ac 

Ewrop; 
 
Amcan 2. Gwella hygyrchedd a symudedd rhanbarthol; 
 
Amcan 3. Lleihau gwahanu ardaloedd yn sgil traffig ar gyfer cymunedau ar yr A477 yng 

Ngorllewin Cymru; 
 
Amcan 4. Cyfrannu tuag at gymunedau mwy diogel, gan gynnwys rheoli cyflymder traffig i 

lefelau priodol; 
 
Amcan 5. Gwella diogelwch yn gyffredinol, ond yn enwedig ar yr A477; 
 
Amcan 6. Gwella ansawdd bywyd pobl mewn cymunedau gerllaw’r rhwydwaith cefnffyrdd; 
 
Amcan 7. Hybu beicio a cherdded, a chynnig cyfleoedd ar gyfer ffyrdd iach o fyw; 
 
Amcan 8. Codi i safon, a chynnal swyddogaeth y rhwydwaith cefnffyrdd; 
 
Amcan 9. Helpu diwallu anghenion economaidd ehangach Cymru mewn modd cost-effeithiol; 
 
Amcan 10. Monitro a lleihau amrywioldeb amserau siwrneiau ar y rhwydwaith cefnffyrdd; 
 
Amcan 11. Lleihau gymaint â phosibl unrhyw effaith niweidiol ar yr amgylchedd yn gyffredinol; 
 
Amcan 12. Lle bo’n briodol, gwarchod a gwella’r dirwedd, trefluniau ac adnoddau hanesyddol 

a diwylliannol; 
 
Amcan 13. Lle bo’n briodol, gwarchod a gwella bioamrywiaeth ar y rhwydwaith drwy’r Cynllun 

Gweithredu Bioamrywiaeth; ac 
 
Amcan 14. Ystyried anghenion amaethyddiaeth. 
 
 
Tri maen prawf Llywodraeth Cymru yw Economi, Amgylchedd a Chymdeithasol. 
 

Economi, mae’r asesiad economaidd yn ystyried: 

 
Y Gost Adeiladu:  Cost adeiladu’r Gwelliant arfaethedig neu Gynnig Amgen 1 y 
Gwrthwynebydd yn seiliedig ar gostau 2009. 
 
Y Gymhareb Cost a Budd (BCR):  Gwerth rhifiadol buddion y Gwelliant arfaethedig neu Gynnig 
Amgen 1 y Gwrthwynebydd wedi’u rhannu gan y gost. 
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Amgylchedd, mae’r asesiad amgylcheddol yn ystyried: 

 
Sŵn:  Asesiad o effaith sŵn. 
 
Ansawdd Aer Lleol:  Asesiad o’r effaith ar ansawdd aer lleol. 
 
Tirwedd a Threflun:  Nifer yr eiddo sy’n gweld gwelliant, dirywiad neu effaith niwtral ar 
olygfeydd, ac asesiad effaith o’r newidiadau i’r dirwedd, o ganlyniad i’r cynnig. 
 
Bioamrywiaeth:  Creu, gwella, colli, difrodi neu darfu ar rywogaethau ffawna a fflora, 
ecosystemau a chynefinoedd. 
 
Treftadaeth Ddiwylliannol:  Asesiad o’r effaith ar safleoedd treftadaeth ddiwylliannol. 
 
Yr Amgylchedd Dŵr:  Yr effaith ar ansawdd dŵr, gan gynnwys unrhyw newidiadau sy’n debygol 
o ddigwydd i gyrsiau dŵr presennol. 
 
Pridd (Cymryd Tir):  Yr effaith ar bridd, llystyfiant, cynefinoedd cyffredinol, arferion amaethyddol 
a garddwriaethol. 
 
 

Cymdeithasol, mae’r asesiad cymdeithasol yn ystyried: 

 
Diogelwch Trafnidiaeth:  Nifer y damweiniau anafiadau personol sy’n cael eu hosgoi. 
 
Diogelwch Personol:  Y perygl i ddiogelwch personol, ac ofni hynny. 
 
Hydreiddedd:  Esmwythder teithio trwy ddulliau di-fodur. 
 
Ffitrwydd Corfforol:  Y buddion iechyd sy’n gysylltiedig â theithio gweithgar. 
 
Cynhwysiant Cymdeithasol:  Pa mor gymharol hawdd yw hi i bobl allu cyrraedd eu 
cyrchfannau a chael y gwasanaethau sy’n bwysig iddynt. 
 
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol:  Cydraddoldeb mynediad i drafnidiaeth, 
safleoedd, gwasanaethau a chyfleusterau. 
 

Tabl Cryno o’r Asesiadau 

 
Mae tablau cryno o’r Asesiadau gan gynnwys pwyntiau allweddol wedi’u hamgáu ar gyfer y 
Gwelliant arfaethedig a Chynnig Amgen 1 y Gwrthwynebydd. 
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Gwelliant Arfaethedig 

 
Byddai’r Gwelliant arfaethedig yn cynnwys darparu 9.3 cilometr o welliannau ar-lein ac all-lein o’r 
gorllewin i Rhos-goch hyd at gylchfan Sanclêr.  Mae’r Gwelliant arfaethedig yn ddatblygiad o’r 
Llwybr a Ffefrir a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2006. 
 

Asesiad yn Erbyn Amcanion Prosiect Penodol 

 
Mae’r Gwelliant arfaethedig cyhoeddedig yn bodloni’n llawn 12 o’r 14 o Amcanion Prosiect 
penodol ac yn bodloni’n rhannol Amcanion Prosiect rhifau 12 ac 14. 
 

Asesiad yn Erbyn Meini Prawf Arfarnu 

 

Economi 
 

Cost Adeiladu:     £47.284 miliwn 
Cymhareb Cost a Budd (BCR):  1.24 
 

Amgylchedd 
 
Sŵn:  Byddai mantais gyffredinol yn sgil y Gwelliant arfaethedig. 

Tirwedd:  Golygfeydd o eiddo; yn y flwyddyn agoriadol: effeithir yn niweidiol ar ryw 69, effeithir 
yn gadarnhaol ar 1. Golygfeydd o eiddo; 15 mlynedd ar ôl agor: effeithir yn niweidiol ar ryw 38, 
effeithir yn gadarnhaol ar 1 ym mlwyddyn 15.  Nid effeithir yn uniongyrchol ar unrhyw 
ddynodiadau tirwedd.  Effaith sylweddol ar gymeriad tirwedd Cwm Taf. 

Bioamrywiaeth:  
Colli Cynefinoedd:  Byddai 0.4 ha o goetir hynafol lled-naturiol/Planhigfa ar safle coetir hynafol, 
1.77 ha o goetir arall, 0.91 ha o laswelltir heb ei dorri â phrysgwydd gwasgaredig, 0.21 ha o 
brysgwydd trwchus, 0.63 ha o laswelltir corsiog, 8190m o berthi a 0.02 ha o gynefin dŵr yn cael 
eu colli heb unrhyw liniaru. 
Ennill Cynefinoedd:  Mae dyluniad arfaethedig y dirwedd yn cynnwys plannu sylweddol sydd 
yn y rhan fwyaf o achosion yn fwy na hynny a gollir.  Byddai cynnydd cyffredinol o 6.25 ha o 
goetir newydd, 1.98 ha o brysgwydd trwchus, 14.32 ha o laswelltir heb ei dorri, 0.44 ha o 
laswelltir corsiog, 5960m o berthi a 0.92 ha o byllau a chynefin dŵr.  Dylid nodi y byddai 1200m 
o berthi a fyddai’n cael eu “colli” yn cael eu trawsleoli.  Bydd y coetir hynafol yn cael ei golli am 
byth. 
Rhywogaethau a Warchodir:  Mae’n hysbys bod rhywogaethau a warchodir yn bresennol ar y 
Gwelliant arfaethedig, a byddai mesurau lliniaru digonol ar gyfer y rhain.  Mae’r rhywogaethau 
hyn yn cynnwys ystlumod, moch daear, dyfrgwn a niferoedd isel o ymlusgiaid.  Mae’r Gwelliant 
arfaethedig o fewn 400m i leoliadau nythu posibl Gweilch Marthin (ni chollir cynefin). 
Safleoedd Ewropeaidd yr effeithir arnynt:  Mae’n croesi Ardal Cadwraeth Arbennig Bae 
Caerfyrddin a’i Aberoedd wrth Bont Newydd. Mae 11 o safleoedd dynodedig Ewropeaidd a 
Chenedlaethol eraill yn y Parth Dylanwad.  Dangosodd Asesiad Priodol, y gellir osgoi effeithiau 
sylweddol, gyda lliniaru. 
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Treftadaeth Ddiwylliannol:  O fewn 200m i’r Gwelliant arfaethedig mae 7 o safleoedd y mae 2 
ohonynt yn Henebion Cofrestredig a 5 yn adeiladau rhestredig.  Mae hyn yn cynnwys Dol Garn 
a Phont Newydd sydd ar yr aliniad arfaethedig a byddai effaith uniongyrchol a niweidiol ar y 
rhain. 

Amgylchedd Dŵr:  Mae’n croesi’r Ardal Cadwraeth Arbennig wrth Bont Newydd, ond ni 
ragwelir unrhyw gynnydd mewn perygl llifogydd gyda’r mesurau lliniaru arfaethedig.  

Cymryd Tir:  Mae angen oddeutu 59 ha o dir ffermio o ansawdd amrywiol a 0 ha o dir 
coedwigaeth fasnachol. 
 

Cymdeithasol 
 
Diogelwch Trafnidiaeth:  Arbedion bach. 

Diogelwch Personol:  Dim effeithiau sylweddol ar ddiogelwch personol. 

Hydreiddedd:  Byddai’r Gwelliant arfaethedig yn lleihau llifoedd traffig yn sylweddol ar yr adran 
o’r A477 y tynnwyd statws cefnffordd oddi arni, a byddai’n darparu dewis amgen deniadol i 
ddefnyddwyr di-fodur ar y ffordd.  Mae’r Gwelliant arfaethedig hefyd yn cynnal y ffordd sirol 
bresennol a’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. 

Ffitrwydd Corfforol:  Mwy o gyfle a mwy o atyniad ar gyfer teithio gweithgar fel uchod 

Cynhwysiant Cymdeithasol:  Mae’n gwella’r cysylltiadau o’r dwyrain i’r gorllewin. 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:  Dim effaith. 
 

Pwyntiau Allweddol 

 

• Mae’n cynnig gwerth da am arian gyda chymhareb cost a budd o 1.24; 

• Mae’n bodloni’r rhan fwyaf o’r Amcanion Prosiect penodol; 

• Effaith leiaf ar drigolion, defnyddwyr y ffordd a busnesau yn ystod y cyfnod adeiladu; 

• Mae’n cadw’r rhan o’r A477 y tynnwyd statws cefnffordd oddi arni ar gyfer traffig lleol, ac 
mae’n cynnig y cyfle i’w defnyddio mwy gan ddefnyddwyr di-fodur; 

• Mae’n cynnig buddion sylweddol i drigolion sy’n byw ochr yn ochr â’r A477 yn sgil y llifoedd 
traffig gryn dipyn yn llai. Rhagwelir mai 362 o gerbydau'r diwrnod fydd y llif traffig rhwng 
Rhos-goch a Llanddowror; 

• Effaith gyfyngedig ar gyfarpar/offer ymgymerwyr statudol; 

• Mae’r cloddwaith yn cyflawni cydbwysedd rhwng toriadau ac argloddiau. Ni fydd deunydd 
sy’n cael ei gloddio yn cael ei gludo oddi ar y safle; 

• Colli tir amaethyddol sylweddol; 

• Daliadau fferm yn cael eu datgysylltu rhywfaint, ond nid yw hyfywedd ffermydd yn cael ei 
beryglu; 

• Mae’n tynnu traffig y gefnffordd o gymunedau lleol Rhos-goch a Llanddowror; 

• Effaith ar yr heneb gofrestredig yn Nol Garn a Phont Newydd restredig; 

• Gwelliant yn ansawdd yr aer a llai o sŵn traffig yng Rhos-goch a Llanddowror; 

• Effaith fach ar Goetir Hynafol; 

• Ni ragwelir unrhyw gynnydd mewn perygl llifogydd gyda’r mesurau lliniaru arfaethedig; 

• Mae’n darparu troetffordd/llwybr beiciau rhwng Llanddowror a Phont Newydd a throetffordd 
ddi-dor rhwng Llanddowror a Chylchfan Sanclêr; ac 

• Mae’n darparu pont newydd dros Afon Hydfron. 
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Cynnig Amgen y Gwrthwynebydd Rhif 1 

 
Mae hwn yn seiliedig ar gynnig a gyflwynwyd gan aelodau’r cyhoedd yn yr Arddangosfa 
Gyhoeddus yn 2004, a chyfeiriwyd ato mewn dogfennau cynharach fel Llwybr 6.  Byddai’r 
Cynnig Amgen hwn yn dilyn llinell y Gwelliant arfaethedig i fyny gerllaw Bryn Hyfryd/Cnwce lle 
byddai’n mynd i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol ac yn dod i ben wrth gylchfan newydd ar yr A40 
bresennol ym Mhwll-trap. 
 

Asesiad yn Erbyn Amcanion Prosiect Penodol 

 
Mae’r Cynnig Amgen y Gwrthwynebydd Rhif 1 yn bodloni’n llawn 7 o’r Amcanion Prosiect 
penodol, yn bodloni’n rhannol Amcanion Prosiect Rhifau 3, 4, 6, 7, 10 ac 14, ond nid yw’n 
bodloni Amcan Prosiect Rhif 9. 
 

Asesiad yn Erbyn Meini Prawf Arfarnu 

 

Economi 
 
Cost Adeiladu:     £60.192 miliwn 
Cymhareb Cost a Budd (BCR):   -0.303 
 

Amgylchedd 
 
Sŵn:  Byddai mantais gyffredinol ar yr A477 yn sgil Cynnig Amgen y Gwrthwynebydd Rhif 1 yn 
lleihau traffig ar yr A477, ond byddai anfanteision yn sgil mwy o draffig ar yr A40 ger Pwll-trap. 

Ansawdd Aer:  Byddai mantais gyffredinol o ran ansawdd yr aer yn sgil Cynnig Amgen y 
Gwrthwynebydd Rhif 1 yn lleihau traffig ar yr A477, ond byddai anfanteision yn sgil mwy o 
draffig ar yr A40 ger Pwll-trap. 

Tirwedd:  Golygfeydd o eiddo, yn y flwyddyn agoriadol: effeithir yn niweidiol ar ryw 18, ac 
effeithir yn gadarnhaol ar nifer o eiddo yn Llanddowror a Backe yn sgil lleihad yn y traffig ar yr 
A477 bresennol.  Nid oes dyluniad tirwedd ar gael ar gyfer Cynnig Amgen y Gwrthwynebydd 
Rhif 1, ac felly nid oes modd meintioli’r golygfeydd yr effeithir arnynt o eiddo 15 mlynedd ar ôl 
agor.  Nid effeithir yn uniongyrchol ar unrhyw ddynodiadau tirwedd.  Bydd llai o effaith ar 
gymeriad tirwedd Cwm Taf, ond mwy o effaith ar gymeriad ardal Llanddowror, Old Pentland a 
Choedwigoedd Hendy-gwyn ar Daf.   

Bioamrywiaeth:  
Colli Cynefinoedd:  Byddai 6.12 ha o goetir hynafol lled-naturiol/planhigfa ar safle coetir 
hynafol, 2.34 ha o goetir arall, 0.7 ha o laswelltir heb ei dorri â phrysgwydd gwasgaredig, 0.21 
ha o brysgwydd trwchus, 0.36 ha o laswelltir corsiog, 4170m o berthi a 0.06 ha o gynefin dŵr yn 
cael eu colli heb unrhyw liniaru.  Seilir y cyfrifiadau colli cynefinoedd ar yr arolwg cynefinoedd 
Cyfnod 1 a gynhaliwyd yn 2005 mewn cyfnod cynharach o’r Prosiect.  Byddai un ystumllyn yn 
cael ei golli’n barhaol. 
Ennill Cynefinoedd:  Nid oes dyluniad tirwedd ar gael ar gyfer Cynnig Amgen y 
Gwrthwynebydd Rhif 1, ac felly nid oes modd nodi unrhyw gynefin a fyddai’n cael ei ennill. 
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Rhywogaethau a Warchodir:  Mae’n hysbys bod rhywogaethau a warchodir yn bresennol ar 
Gynnig Amgen y Gwrthwynebydd Rhif 1, a byddai mesurau lliniaru digonol ar gyfer y rhain.  
Mae’r rhywogaethau hyn yn cynnwys ystlumod, moch daear, dyfrgwn a niferoedd isel o 
ymlusgiaid.  Fe wnaeth gwaith arolwg yn 2011 nodi tiriogaeth nythu Gweilch Marthin a fyddai’n 
cael ei heffeithio.  Mae Gleision y Dorlan wedi’u cofnodi hefyd yn nythu o fewn 200m i’r cynnig 
amgen. 
Safleoedd Ewropeaidd yr effeithir arnynt: Mae’n croesi Afon Taf 1.7 cilometr i fyny’r afon o 
Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Caerfyrddin a’i Aberoedd wrth Bont Newydd. Gellid 
dylunio’r mesurau lliniaru i sicrhau na fydd unrhyw effeithiau ar Safleoedd Ewropeaidd. 

Treftadaeth Ddiwylliannol:  Mae 1 adeilad rhestredig o fewn 200m i Gynnig Amgen y 
Gwrthwynebydd Rhif 1.  

Amgylchedd Dŵr:  Nid yw’n croesi’r Ardal Cadwraeth Arbennig.  Gallai’r gofyniad i groesi Afon 
Taf gynyddu potensial perygl llifogydd wrth Clog Y Fran er y gellir lliniaru hyn. 

Cymryd Tir: Mae angen oddeutu 49 ha o dir ffermio ac 11.5 ha o dir coedwigaeth. 
 

Cymdeithasol 
 

Diogelwch Trafnidiaeth: Anfanteision bach. 

Diogelwch Personol:  Dim effeithiau sylweddol ar ddiogelwch personol. 

Hydreiddedd: Mae’r lleihad yn y llifoedd traffig ar yr adran o’r A477 y tynnwyd statws cefnffordd 
oddi arni yn darparu dewis amgen mwy deniadol i ddefnyddwyr di-fodur ar y ffordd.  Mae Cynnig 
Amgen y Gwrthwynebydd Rhif 1 hefyd yn cynnal y ffordd sirol bresennol a’r rhwydwaith hawliau 
tramwy cyhoeddus. 

Ffitrwydd Corfforol: Mwy o gyfle a mwy o atyniad ar gyfer teithio gweithgar fel uchod 

Cynhwysiant Cymdeithasol: Mae’n gwella’r cysylltiadau o’r dwyrain i’r gorllewin. 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Dim effaith. 
 

Pwyntiau Allweddol 

• Mae’n cynnig gwerth gwael iawn am arian gyda chymhareb cost a budd o -0.303; 

• Mae’n bodloni’r rhan fwyaf o’r Amcanion Prosiect penodol, ond nid yw’n bodloni Amcan 
Prosiect rhif 9; 

• Cynnydd sylweddol ym maint y traffig ac oedi ar yr A40 rhwng cylchfan Sanclêr a chylchfan 
arfaethedig Pwll-trap; 

• Mwy o risg diogelwch i ddefnyddwyr y ffordd ar yr A40 rhwng cylchfan Sanclêr a chylchfan 
Pwll-trap; 

• Effaith leiaf ar drigolion, defnyddwyr y ffordd a busnesau yn ystod y cyfnod adeiladu; 

• Mae’n cadw’r A477 bresennol ar gyfer traffig lleol, ac mae’n cynnig y cyfle i’w defnyddio 
mwy gan ddefnyddwyr di-fodur; 

• Mae’n cynnig buddion i drigolion sy’n byw ochr yn ochr â’r A477 yn sgil y llifoedd traffig llai. 
Rhagwelir mai 988 o gerbydau'r diwrnod fydd llif y traffig rhwng Rhos-goch a Llanddowror;  

• Effaith sylweddol ar gyfarpar/offer ymgymerwyr statudol; 

• Nid yw’r cloddwaith yn cydbwysedd rhwng toriadau ac argloddiau, a byddai 1.2 miliwn o 
fetrau ciwbig o ddeunydd dros ben yn cael ei gynhyrchu.  Gyda gwaith pellach, gellid 
lleihau’r maint hwn, ond byddai cryn dipyn o ddeunydd dros ben ar ôl o hyd. Byddai’n rhaid 
cludo’r deunydd dros ben hwn a’i osod mewn safle priodol.  Gallai hyn arwain at draffig 
ychwanegol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol, neu gall fod angen cymryd mwy o dir; 
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• Colli tir amaethyddol sylweddol; 

• Nodwyd y byddai daliadau fferm yn cael eu datgysylltu rhywfaint, ond nid oes unrhyw 
wybodaeth am  hyfywedd ffermydd; 

• Mae’n gwahanu traffig y gefnffordd a thraffig lleol; 

• Gwelliant yn ansawdd yr aer a llai o sŵn traffig yng Rhos-goch a Llanddowror; 

• Dirywiad yn ansawdd yr aer a mwy o sŵn traffig ym Mhwll-trap yn sgil mwy o draffig ar yr 
A40; 

• Dim effaith ar safleoedd â dynodiadau archaeolegol; 

• Effaith sylweddol ar goetir hynafol ac ardaloedd coedwigaeth fasnachol; 

• Dim cynnydd mewn perygl llifogydd yn debygol gyda mesurau lliniaru, ond angen gwaith 
pellach; 

• Dim troetffordd/llwybr beiciau rhwng Llanddowror a Phont Newydd a dim troetffordd ddi-dor 
rhwng Llanddowror a chylchfan Sanclêr; ac 

• Mae’n darparu pont newydd dros Afon Taf. 
 

Nodiadau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




