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27 Ionawr 2023  

 
Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr ar 10 Ionawr ynghylch Deiseb P-06-1319 - Rhowch groesfan i 
gerddwyr ar yr A4042 wrth groesffordd Goytre Arms a lleihau’r terfyn cyflymder i 20mya. 

Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu terfynau cyflymder ar y Rhwydwaith Cefnffyrdd fel 
mater o drefn, yn unol â’r canllawiau cyfredol gyda’r bwriad o nodi’r angen am welliannau 
diogelwch, a does dim cynlluniau i leihau’r terfyn cyflymder ar y rhan hon o’r A4042 ar hyn o 
bryd. Fodd bynnag, rydym yn diweddaru’r canllawiau Gosod Terfynau Cyflymder Lleol yng 
Nghymru er mwyn adlewyrchu polisi cyfredol Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cyflwyno 
terfynau cyflymder 20mya yn genedlaethol ac er mwyn cyrraedd yr uchelgeisiau a nodir yn 
Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021. Bydd y canllawiau newydd yn cael 
eu cyhoeddi yn ddiweddarach eleni ac mae’n bosibl y bydd y gwaith yn gweld newid yn y 
meini prawf ar gyfer terfynau cyflymder is yng Nghymru. Bydd Llywodraeth Cymru yn 
adolygu’r terfynau cyflymder ar draws y Rhwydwaith Cefnffyrdd ar ôl cyhoeddi’r canllawiau. 
 
Mae asesiad croesfan i gerddwyr eisoes wedi dechrau ym Mhenperllenni.  Mae’r trothwy ar 
gyfer croesfan wedi ei gyrraedd a bydd y gwaith hwn yn pennu’r ffurf fwyaf addas o 
ddarparu croesfan yn seiliedig ar y cyfyngiadau ar y safle, megis cyffyrdd. 
 
O ystyried dyraniadau cyllideb cyfalaf cyfredol ar gyfer gweithrediadau’r Rhwydwaith 
Cefnffyrdd yn 2022 / 2023, rhaid i’r holl brosiectau gael eu blaenoriaethu, ac rwy’n falch o 
ddweud ein bod wedi llwyddo i sicrhau cyllid ychwanegol ar gyfer y prosiect hwn ac y gallwn 
gynnal ail gam yr asesiad croesfan i gerddwyr yn ystod y flwyddyn ariannol hon. 
 
Yn gywir, 

 
Lee Waters AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd 
Deputy Minister for Climate Change 
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