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Annwyl David 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Mehefin ynghylch Deiseb P-05-701 Gwelliannau 
Diogelwch ar y Ffyrdd ar hyd Cefnffordd yr A487 rhwng Aberteifi ac Aberystwyth, i gynnwys 
Mannau Pasio. 
 
Caiff yr holl safleoedd a restrwyd yn fy llythyr dyddiedig 2 Mawrth eu hystyried fel rhan o'r 
Adolygiad o Derfynau Cyflymder. Dyma astudiaeth dros dair blynedd sy'n edrych ar bob 
agwedd ar ddiogelwch ar y ffyrdd ar draws Cymru. Caiff canlyniadau'r gwaith a gynhelir 
eleni o adolygu oddeutu 200 o safleoedd eu defnyddio ar gyfer trefnu rhaglen waith dros y 
blynyddoedd nesaf. Bydd y gwaith sydd â blaenoriaeth yn cychwyn yn 2018/19.  
 
Mae cam cyntaf y broses ddichonoldeb sydd ynghlwm wrth y rhaglen Mannau Cul bron 
wedi’i gwblhau. Mae ffordd yr A487 wedi'i chynnwys yn rhaglen Canolbarth Cymru ar gyfer 
cyfleoedd diogel i oddiweddyd, lle y byddwn yn ystyried y safleoedd mwyaf priodol i'w 
gwella. 
 
Bydd rhagor o fanylion penodol ar gael ar ôl i ni gwblhau'r adolygiad ar ddechrau 2018. 
Bydd modd i ni hysbysu Cyngor Sir Ceredigion yn ogystal ynghylch y safleoedd a fydd yn 
cael eu cynnwys yn y rhaglen Mannau Cul.  
 
Yn gywir  
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