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Annwyl Mike 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 2 Mehefin ynghylch Deiseb P-05-690: Arwynebu Ffordd 
A40 Rhaglan-y Fenni. Diolch hefyd am anfon ataf sylwadau diweddaraf y deisebwyr a Nick 
Ramsay AC. 
 
Fel yr eglurwyd mewn ymatebion blaenorol, nid yw oes yr A40 wrth y lleoliad hwn wedi dod i 
ben, ac ar hyn o bryd nid oes cynlluniau i osod wyneb newydd arni. Serch hynny, yn y 
flwyddyn ariannol bresennol bydd gwaith yn dechrau i gynllunio mesurau lliniaru sŵn ar 
gyfer rhan Blaenoriaeth 1 o gylchfan ffordd yr A40/Brynbuga.  Disgwylir gweithredu yn 
2018/19, gan ddibynnu ar y cyllid sydd ar gael ac yn unol â blaenoriaeth y cynlluniau eraill 
yn y rhaglen.  Fel arfer mae mesurau eraill, megis gosod ffensys sŵn, yn lleihau sŵn yn y 
tymor hir yn well na gosod wyneb newydd a all fod yn llai effeithiol dros amser. 
 
Adolygir y rhestr flaenoriaeth bresennol hefyd yn ystod y flwyddyn ariannol hon ar ôl cynnal 
arolwg sŵn newydd o’r rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd. Mae’n bwysig nodi, felly, y gallai 
blaenoriaethau newid a gallai  rhannau newydd o gefnffordd ddod yn rhan o’r rhaglen. 
 
 Yn gywir, 
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