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10 Medi 2018  
 

Annwyl Aelod, 
 
Ar ôl i Carillion gael ei ddiddymu yn gynharach eleni ac ar ôl inni roi terfyn ar ei gontract ar 
Gynllun Gwella'r A40 rhwng Llanddewi Felffre a Phenblewin, rwyf yn falch o fedru 
cadarnhau ein bod wedi penodi Arup, sef y dylunydd a ddefnyddiwyd gan o dan y contract 
gwreiddiol, i barhau â'r gwaith o ddatblygu'r cynllun. 
 
Penodwyd Arup i orffen y gwaith dylunio rhagarweiniol ac i dywys y cynllun drwy'r Broses 
Statudol. Bydd y dyluniad amlinellol a'r asesiad manwl o'r effaith amgylcheddol a 
ddatblygwyd gan Carillion ar gyfer y cynllun yn cael eu defnyddio i raddau helaeth wrth fwrw 
ymlaen â'r prosiect. 
 
Mae'r cynllun gwella'n seiliedig ar y ffyrdd osgoi 2+1 llwyddiannus ar Ffordd Osgoi 
Robeston Wathen ar yr A40, ac ar yr A477 yn Llanddowror.  
 
Bydd y Gorchmynion drafft ar gyfer y cynllun a fydd yn ceisio'r pwerau i adeiladu'r ffordd yn 
cael eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr 2018 a bydd Arddangosfa o'r Gorchmynion yn cael ei  
chynnal tua'r adeg honno. Bydd Arup yn mynd ati yn y man i anfon llythyr at drigolion lleol i 
amlinellu'r digwyddiadau diweddar a'r trefniadau newydd. Mae'r cwmni wedi darparu 
Swyddog Cyswllt â'r Cyhoedd hefyd a fydd ar gael i drafod unrhyw bryderon neu 
gwestiynau sydd gan y cyhoedd. Bydd manylion penodol am yr Arddangosfa Gorchmynion, 
ynghyd â manylion cyswllt y Swyddog Cyswllt, ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.  
 
Ar ôl i'r broses statudol gael ei chwblhau, bydd ymarfer caffael arall yn cael ei gynnal i 
benodi contractwr newydd i adeiladu'r cynllun, a rhagwelir y bydd y gwaith adeiladu yn 
dechrau yn 2020, cyhyd â bod y broses statudol yn cael ei chwblhau’n foddhaol.   
 
 
Rwyf yn sylweddoli bod yr ansicrwydd a grëwyd ar ôl i Carillion gael ei ddiddymu wedi peri 
rhwystredigaeth i'r trigolion, ond o gofio ein bod wedi sicrhau gwerth £22 miliwn o gyllid yr 
UE i'n helpu i gyflawni'r cynllun hwn, sy'n  werth cyfanswm o £35 miliwn, rwyf yn hynod 
falch ein bod bellach mewn sefyllfa i fwrw ymlaen ag ef.    
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Mae archwiliadau cychwynnol wedi dechrau hefyd ar gyfer datblygu rhagor o waith gwella 
ar hyd yr A40, gan gynnwys o amgylch ardal Croesffordd Maencoch. Rydym yn ystyried 
dichonoldeb cynnwys y gwaith o adeiladu gwelliant Croesffordd Maencoch yng nghynllun 
Llanddewi Felffre i Benblewin a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion am hynny yn y man. 
Rydym hefyd yn ystyried pryd y gellir darparu'r gwelliannau eraill ar yr un pryd â 
blaenoriaethau eraill sydd yn y Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol, a byddwn yn 
datblygu rhaglen maes o law, er bod disgwyl i'r gwaith ar y safle ddechrau rhwng 2020 a 
2023. Mae cyllid yr UE wedi'i glustnodi ar gyfer y gwelliannau hyn hefyd. 
 
Yn gywir, 
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