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Annwyl David 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 20 Medi ynghylch Deiseb P-05-782: Adeiladu Ffordd 
Osgoi Cas-gwent i Gael Gwared ar y Tagfeydd oddi ar yr M48 i’r A48. 
 
Rydym yn cydweithio â Highways England i ddatblygu cynllun cydlynol trawsffiniol ar gyfer 
diddymu’r tollau. Gan fod nifer uchel o loriau HGV a cherbydau eraill yn defnyddio’r llwybr 
hwn i osgoi’r tollau, byddwn yn ystyried yr effaith debygol ar y model traffig ar gyfer Gas-
gwent gan gynnwys yr A48. 
 
Rwy’n gallu cadarnhau hefyd ein bod wedi cynnal ymgynghoriad ac astudiaeth ar ansawdd 
aer Cas-gwent. O ganlyniad i’r ymgynghoriad nodwyd pum opsiwn posibl, a ffordd osgoi 
oedd un ohonynt. Fodd bynnag, nid ydym yn gwybod eto beth fydd effaith lawn diddymu’r 
tollau a chodi tai newydd yn yr ardal. 
 
Yn sgil canfyddiadau’r asesiad ansawdd aer, byddwn yn parhau i gydweithio â’r cyngor lleol, 
datblygwyr ac â rhanddeiliaid er mwyn gwella ansawdd yr aer a gwneud yr A48 yng Nghas-
gwent a’i chyffiniau yn fwy diogel. 

 
Yn gywir, 
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