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Jack Sargeant AS 

10 Hydref 2022 

Annwyl Jack 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Awst ynglŷn â deiseb P-06-1296, i wneud cyffordd 
Comins Coch (Dorglwyd) ar yr A487 yn fwy diogel. 

Fel y gwyddoch, cyhoeddais adolygiad o waith adeiladu ffyrdd yng Nghymru ym mis 
Mehefin 2021 a oedd yn ymgais onest ac egwyddorol i geisio sicrhau bod y wyddoniaeth 
wirioneddol frawychus ynghylch newid hinsawdd wrth wraidd polisi trafnidiaeth i’r dyfodol. Ar 
10 Chwefror, mi wnes i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig i gyflwyno’r newyddion diweddaraf 
am y gwaith a hefyd restr o gynlluniau oedd yn rhan o'r adolygiad, ac roedd cynllun Comins 
Coch/Dorglwyd wedi ei gynnwys fel cynllun rhif 13 ar y rhestr yma. 

Mae'r Panel Adolygu Ffyrdd wedi cynnal gwaith craffu manwl ar yr holl gynlluniau sydd o 
fewn cwmpas yr adolygiad. Mae Llywodraeth Cymru nawr yn derbyn cyngor terfynol y Panel 
ac yn ei ddefnyddio i lywio'r broses o wneud penderfyniadau ar y cynlluniau hynny. Byddaf 
yn cyhoeddi fy ymateb i'r adroddiad unwaith y bydd y broses honno wedi'i chwblhau yn 
ystod y misoedd nesaf. 

Unwaith y byddwn yn gwybod canlyniad yr adolygiad ffyrdd, byddwn yn gweithredu ar 
unrhyw argymhellion o ran y gyffordd hon cyn gynted â phosibl ar ôl derbyn cymeradwyaeth 
a dyraniad cyllid. 

Yn gywir 
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