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Mae’r arweiniad hwn, sydd wedi’i ddiwygio i roi persbectif Cymreig iddo, wedi’i seilio
ar ddogfen o’r enw “Road Safety: A Guide for Local Councillors in England”, dogfen a
gynhyrchwyd yn wreiddiol ym mis Mai 2013 gan weithgor a oedd yn cynnwys:
Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau ar y Ffyrdd (RoSPA)
www.rospa.com/roadsafety
Road Safety Great Britain
www.roadsafetygb.org.uk
Cyngor Ymgynghorol y Senedd ar Ddiogelwch Trafnidiaeth (PACTS)
www.pacts.org.uk
AIRSO
www.airso.co.uk
Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO)
www.acpo.police.uk
Living Streets
www.livingstreets.org.uk
CTC
www.ctc.org.uk
a chafwyd cymorth hefyd gan Bwyllgor Cenedlaethol RoSPA ar Ddiogelwch ar y Ffyrdd
Cyhyd ag y cydnabyddir y ffynhonnell, cewch chi lungopïo neu atgynhyrchu darnau o’r
canllaw hwn heb orfod cael caniatâd ymlaen llaw.

© RoSPA
Cyhoeddwyd gan y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau ar y Ffyrdd

Rhagymadrodd

M

ae ffyrdd yn hanfodol i’n bywydau beunyddiol ac i’n ffyniant economaidd. Byddwn ni i gyd
yn defnyddio’r ffyrdd mewn rhyw ffordd, drwy yrru, beicio, cerdded neu deithio, ac yn
dibynnu arnynt i gael nwyddau a gwasanaethau. Gwaetha’r modd, mae pris i’w dalu am
hynny, a rhan o’r pris hwnnw yw bod pobl yn cael eu lladd a’u hanafu.

Ond nid yw marwolaethau ac anafiadau ar y ffyrdd yn anochel. Dros yr ychydig ddegawdau diwethaf fe
welwyd pa mor effeithiol y gall strategaeth gynhwysfawr ynghylch diogelwch ar y ffyrdd fod wrth leihau
nifer y bobl sy’n cael eu lladd neu eu hanafu ar y ffordd, a hynny er i lefelau’r traffig godi.
Mae nifer y marwolaethau ar ffyrdd yng Nghymru wedi gostwng o ryw 250 y flwyddyn yn yr 1980au i
111 yn 2013. Dros yr un cyfnod, mae nifer y rhai a anafwyd wedi gostwng o ryw 11,000 (gan gynnwys
3,500 o rai difrifol) i 8,335 yn 2013 (gan gynnwys 1,033 o rai difrifol).1
Mae’r llwyddiant hwnnw i’w briodoli’n rhannol i’r flaenoriaeth y mae Llywodraeth Cymru a phartneriaid
wedi’i rhoi i ostwng nifer y rhai sy’n cael eu lladd neu eu hanafu ar y ffordd.
Anafusion traffig ffyrdd yng Nghymru, yn ôl eu difrifoldeb, 1968-2013

Mân anafiadau
Lladdwyd ac anafwyd yn ddifrifol
Tuedd – 1970-1991
Tuedd – o 1991 ymlaen

Serch y gwelliannau hynny, mae 2 o bobl yn marw ac 20 yn cael eu hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Cymru
bob wythnos. Yn sgil cyhoeddi Fframwaith Diogelwch Ffyrdd yng Nghymru yn 20132 mae Llywodraeth
Cymru wedi ailgadarnhau ei hymrwymiad i gwtogi ar nifer y marwolaethau a’r anafiadau hynny. Mae’n
pwysleisio angen i weithio’n agos gyda phartneriaid i gyrraedd tri tharged heriol:
 gostyngiad o 40% yng nghyfanswm y bobl sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar Ffyrdd
Cymru, sef bod 562 yn llai yn cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol.
 gostyngiad o 25% yn nifer y beicwyr modur sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol, sef bod
64 yn llai o feicwyr modur yn cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol.
 gostyngiad o 40% yn nifer y bobl ifanc (16-24) sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol, sef
bod 139 yn llai o bobl ifanc yn cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol.
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Mae’r her o gwtogi ar y marwolaethau a’r anafiadau diangen hynny wedi cynyddu hyd yn oed yn fwy
dros y blynyddoedd diwethaf am fod angen anelu gwariant cyhoeddus at y meysydd lle y caiff ef yr
effaith fwyaf. Mae awdurdodau lleol wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd wrth flaenoriaethu
gwariant. Er bod rhaid i ddiogelwch ar y ffyrdd dderbyn ei gyfran o’r cyfyngiadau hynny, gallai cwtogi
gormod ar wasanaethau diogelwch ar y ffyrdd olygu y caiff mwy o bobl eu lladd neu eu hanafu ac fe all
awdurdodau lleol fod yn torri eu dyletswyddau statudol.
Ar ben y dioddefaint dynol, mae damweiniau ar y ffyrdd yn costio miliynau o bunnoedd ac felly mae eu
rhwystro’n arbed miliynau. Yn ôl yr Adran Drafnidiaeth, cost colli bywyd mewn gwrthdrawiad ar y ffordd
yn 2013 oedd £1.7m i’r economi, a chost anaf difrifol oedd £196,000.3
Ni chaiff yr heddlu wybod am gryn gyfran o’r anafusion na chânt hwy mo’u lladd, hyd yn oed pan fydd
angen triniaeth feddygol neu driniaeth mewn ysbyty arnynt. Amcangyfrifir mai gwir nifer y rhai a gaiff ei
hanafu neu eu lladd ar ffyrdd Cymru bob blwyddyn yw rhyw 39,000.4
Er gwaetha’r heriau hynny, gall awdurdodau lleol ddal i ddarparu gwasanaethau effeithiol yn y maes hwn
i helpu i ostwng nifer yr anafusion, a difrifoldeb eu hanafiadau, drwy sicrhau bod eu gwasanaethau
diogelwch ar y ffyrdd:






Yn seiliedig ar dystiolaeth.
Wedi’u cydlynu â gwasanaethau cyhoeddus eraill.
Wedi’u cynllunio a’u darparu mewn partneriaeth.
Wedi’u gwerthuso i sicrhau eu bod yn effeithiol.

Mae’r Canllaw hwn yn dangos sut y gallwch chi gyflawni hynny yn eich rôl fel cynghorydd lleol.
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Anafusion ar y Ffyrdd
Yr Anafusion ar y Ffyrdd y Rhoddwyd Gwybod amdanynt, Cymru, 20131
Grŵp o Ddefnyddwyr
Car
Cerddwr
Beiciwr Modur
Beiciwr
Arall
Cyfanswm

Lladdwyd
56
27
17
5
6
111

Difrifol
438
233
229
95
38
1,033

Mân
5,139
792
439
396
425
7,191

Y Cyfan
5,633
1,052
685
496
469
8,335

Grwpiau Risg-Uchel
Nid yw pawb yr un mor debygol o fod mewn gwrthdrawiad ar y ffordd. Mae risg rhai grwpiau’n uwch
na’i gilydd, gan gynnwys y risg i yrwyr ifanc, gyrwyr hŷn, gyrwyr wrth eu gwaith, beicwyr modur,
cerddwyr, beicwyr a phlant. Fel cynghorydd lleol, dylech chi fod yn ymwybodol o’r grwpiau risg-uchel
yn eich awdurdod i’ch helpu wrth benderfynu ynghylch blaenoriaethu adnoddau diogelwch ar y ffyrdd.
Ym mis Gorffennaf 2013 fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru “Fframwaith Diogelwch Ffyrdd ar gyfer
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Cymru” . Nod y ddogfen honno, a ddatblygwyd gyda chymorth partneriaid, yw helpu pob partner i
sicrhau ymyriadau effeithiol ym maes diogelwch ar y ffyrdd a thargedu’r meysydd cywir yn y ffordd
gywir er mwyn cwtogi ar farwolaethau ac anafiadau difrifol yn arbennig. Gweledigaeth Llywodraeth
Cymru yw “Parhau i leihau nifer y bobl a gaiff eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru, gyda'r
uchelgais yn y pen draw o sicrhau nad oes unrhyw farwolaethau.”
Mae’r Fframwaith wedi tynnu sylw at y grwpiau o ddefnyddwyr y ffyrdd sy’n uchel eu risg ac yn fregus,
fel hyn:
Risg Uchel
Beicwyr Modur
Gyrwyr a Theithwyr Ifanc (16-24 oed)
Bregus
Gyrwyr Hŷn (70+)
Cerddwyr
Cymunedau Difreintiedig
Marchogion sy’n Defnyddio’r Ffyrdd

Plant
Beicwyr
Gyrru ar gyfer Gwaith
Gweithwyr Ffyrdd

Y Prif Achosion
Gwall dynol yw achos bron pob gwrthdrawiad ar y ffyrdd. Bydd hynny’n amrywio o gamgymeriadau
syml i ymddygiad anghyfreithlon sy’n fwriadol beryglus. Fel rheol, bydd amryw o ffactorau’n cyfrannu
iddynt.5 Yng Nghymru, y rhai mwyaf cyffredin yw camgymeriadau sylfaenol, megis methu â sylwi’n
briodol a/neu farnu’n wael (ffactor mewn 58% o farwolaethau neu anafiadau difrifol ar y ffyrdd), gyrru
gwael, gan gynnwys colli rheolaeth (41% o farwolaethau ac anafiadau difrifol), gyrru’n rhy gyflym neu’n
rhy agos (18% o farwolaethau ac anafiadau difrifol), bod ag amhariad neu fethu â chanolbwyntio digon
*
(18% o farwolaethau ac anafiadau difrifol). Ond dydy hynny ddim yn golygu mai defnyddwyr y ffyrdd
yw’r unig rai sy’n gyfrifol am rwystro gwrthdrawiadau ar y ffyrdd.

*

Mae cyfanswm y canrannau’n fwy na 100% am fod amryw byd o ffactorau yn cyfrannu i wrthdrawiadau fel rheol.
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Rheoli Diogelwch ar y Ffyrdd (Ymagwedd y System Ddiogel)
Bydd rheoli da ar ddiogelwch ar y ffyrdd yn mabwysiadu Ymagwedd y System Ddiogel, fel yr
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argymhellir gan Sefydliad Iechyd y Byd . Caiff pobl eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar y ffordd os
dioddefant wrthdrawiad sy’n drech na gallu’r corff dynol i’w oddef (er enghraifft, car sy’n gwneud 30
milltir yr awr wth daro cerddwr). Mae Ymagwedd y System Ddiogel yn cynnwys cynllunio ffyrdd a
cherbydau er mwyn cwtogi cymaint â phosibl ar y risg o ddamweiniau a sicrhau bod y damweiniau sy’n
digwydd yn llawer llai tebygol o achosi marwolaeth neu anaf difrifol. Er enghraifft, nid yn unig y bydd
cynlluniau 20 mya yn lleihau’r risg o wrthdrawiadau, ond bydd gan gerddwyr lawer gwell siawns o
oroesi os cânt eu taro gan gerbyd sy’n gwneud 20 mya neu lai, yn hytrach na 30 mya.
Mae’r rhai sy’n ymwneud â chynllunio a rheoli’r system ffyrdd a defnyddwyr y ffyrdd yn rhannu’r
cyfrifoldeb dros ddiogelwch y system ffyrdd a thros ei defnyddio’n ddiogel. Mae Ymagwedd y System
Ddiogel yn sicrhau bod mesurau i rwystro anafiadau yn estyn y tu hwnt i geisio newid ymddygiad
unigolion, ac yn cynnwys newid cerbydau, ffyrdd a chyflymder cerbydau.
Bydd ymarferwyr diogelwch ar y ffyrdd yn ceisio canfod pa ffactorau sy’n arwain at wrthdrawiadau ar y
ffyrdd, yn ceisio deall sut y byddant yn effeithio ar ei gilydd a ffyrdd o’u newid, ac yn anelu at greu
amgylchedd mwy diogel ar y ffyrdd, cerbydau mwy diogel a defnyddwyr mwy diogel.
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Pwy sy’n Sicrhau Diogelwch ar y Ffyrdd?
Llywodraeth y Deyrnas Unedig
Y llywodraeth ganolog sy’n pennu’r fframwaith rheoleiddio ar gyfer ffyrdd, cerbydau a defnyddwyr y
ffyrdd, a strategaeth genedlaethol y wlad o ran diogelwch ar y ffyrdd. Mae hynny’n cynnwys:


Casglu a chyhoeddi data am anafusion
ar ffyrdd Prydain.



Comisiynu ymchwil i natur ac achosion
gwrthdrawiadau ar y ffyrdd, a datrysiadau
posibl iddynt.



Pennu safonau o ran cynllunio ffyrdd,
eu hadeiladu a’u cynnal a’u cadw.



Cynnal
ymgyrchoedd
addysg
chyhoeddusrwydd (llai ohonynt na chynt).



Pennu’r safonau ar gyfer cerbydau a
gofynion trwyddedu cerbydau.



Pennu’r gofynion o ran trwyddedu, hyfforddi
a phrofi gyrwyr.



Rheoli traffyrdd a rhwydwaith cefnffyrdd
Lloegr.



Pennu deddfau ynghylch defnyddio’r ffyrdd,
gan gynnwys troseddau a chosbau, a
chanllawiau ynghylch defnyddio’r ffyrdd yn
ddiogel, fel Rheolau’r Ffordd Fawr.

a

Llywodraeth Cymru
Gan mai gweinidogion Llywodraeth Cymru yw’r Awdurdod Priffyrdd ar gyfer cefnffyrdd Cymru, gallant
ymarfer y rhan fwyaf o’r pwerau o dan Ddeddf Priffyrdd 1980. Llywodraeth Cymru sy’n gweithredu
polisïau trafnidiaeth ac yn cyflawni rhaglenni buddsoddi mewn trafnidiaeth, gan gynnwys rheoli, cynnal a
gwella rhwydwaith y cefnffyrdd a’r draffordd yng Nghymru; ac yn gweithredu amrywiaeth o fentrau a
chynlluniau grantiau i geisio gwella gwasanaethau cludiant yng Nghymru i holl ddefnyddwyr y ffyrdd.
 Darparu cyllid ac adnoddau i lywodraeth leol ac eraill i’w galluogi i sicrhau diogelwch ar y ffyrdd.
 Casglu a chyhoeddi data am anafusion ar ffyrdd Cymru.
 Rheoli’r draffordd a’r rhwydwaith o gefnffyrdd yng Nghymru.
 Comisiynu ymchwil i natur ac achosion gwrthdrawiadau ar y ffyrdd, a datrysiadau posibl.
 Cefnogi ymgyrchoedd addysg a chyhoeddusrwydd.
Ym mis Gorffennaf 2013 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y Fframwaith Diogelwch Ffyrdd ar gyfer
Cymru a nodi ynddo’i hymagwedd at gwtogi ar farwolaethau ac anafiadau ar ffyrdd Cymru, a’r
amrywiaeth o fesurau y bydd hi, ac eraill, yn eu defnyddio i wneud hynny.
Yn wahanol i’r Fframwaith Strategol ar gyfer Diogelwch ar y Ffyrdd a gyhoeddwyd gan yr Adran
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Drafnidiaeth ym mis Mai 2011, mae’r Fframwaith Diogelwch Ffyrdd ar gyfer Cymru yn cynnwys
targedau o ran cwtogi ar nifer yr anafusion fel yr amlinellir yn rhagymadrodd y Canllaw hwn.
Y bwriad yw cyflawni’r targedau erbyn 2020, o’u cymharu â ffigurau cyfartalog Cymru rhwng 2004 a
2008. Barn Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid yw bod y targedau hynny’n heriol ond yn gyflawnadwy.
Yn ogystal, cynhelir adolygiad o gynnydd tuag at gyflawni’r targedau hynny yn 2016.
Nid yw Llywodraeth Cymru yn dadlau o blaid rhoi’r gorau i wario arian ar bob agwedd arall ar
ddiogelwch ar y ffyrdd, ond mae’n disgwyl i’w phartneriaid ganolbwyntio ar leihau nifer yr anafusion ac
ystyried pa ymyriadau penodol a fydd yn cefnogi'r targedau hynny.
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Llywodraeth Leol
Llywodraeth leol yw’r prif asiant o ran sicrhau diogelwch ar y ffyrdd: mae dyletswydd statudol ar
awdurdodau lleol o dan adran 39 Deddf Traffig Ffyrdd 1988,8 i gymryd camau i gwtogi ar ddamweiniau
a’u rhwystro.

Dyletswydd Statudol Awdurdodau Lleol i Ddarparu Diogelwch ar y Ffyrdd
Deddf Traffig Ffyrdd 1988, Adran 39
39 (1) The Secretary of State may, with the approval of the Treasury, provide for promoting
road safety by disseminating information or advice relating to the use of roads.
39 (2) Each local authority must prepare and carry out a programme of measures designed
to promote road safety and may make contributions towards the cost of measures
for promoting road safety taken by other authorities or bodies.
39 (3) Each local authority –
[a] must carry out studies into accidents arising out of the use of vehicles on roads or
part of roads, other than trunk roads, within their area,
[b] must, in the light of those studies, take such measures as appear to the authority to
be appropriate to prevent such accidents, including the dissemination of information
and advice relating to the use of the roads, the giving of practical training to road
users or any class or description of road users, the construction, improvement,
maintenance or repair of roads for which they are the highway authority (in Scotland,
local roads authority),
and other measures taken in the exercise of their powers for controlling, protecting
or assisting the movement of traffic on roads, and
[c] in constructing new roads, must take such measures as appear to the authority to be
appropriate to reduce the possibilities of such accidents when the roads come into
use.

Mae gan Awdurdodau Lleol gyfrifoldebau cyfreithiol dros briffyrdd a chludiant yn eu tiriogaeth hwy.
Rheolir y cefnffyrdd a’r draffordd yng Nghymru gan Asiant Cefnffyrdd y Gogledd a’r Canolbarth ac
Asiant Cefnffyrdd y De ar ran Llywodraeth Cymru.
Mae gan bob awdurdod lleol dîm diogelwch ar y ffyrdd, neu swyddog diogelwch ar y ffyrdd yn achos rhai
o’r awdurdodau unedol llai eu maint. Rôl y swyddogion hynny yw darparu’r arbenigedd proffesiynol i
ganfod achosion problemau a helpu i ganfod, datblygu a chyflawni datrysiadau i’r problemau hynny.
Gwnânt hynny drwy gynnal rhaglenni addysgol, rhoi hyfforddiant sgiliau, e.e. hyfforddiant i feicwyr ac i
yrwyr ifanc, a chynnal ymgyrchoedd a rhaglenni i roi gwybodaeth, i gynyddu ymwybyddiaeth ac i helpu
ymddygiadau cadarnhaol, ac annog defnyddwyr y ffyrdd i beidio ag ymddwyn yn negyddol. Gallant
hefyd fwydo gwybodaeth i’r prosesau cynllunio a datblygu a chynnig cyngor ynghylch pa bolisïau a
phrotocolau a fydd yn cynyddu diogelwch ar y ffyrdd a chynllunio mewn ffordd sy’n dileu peryglon posibl.
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Mae gan awdurdodau lleol, hefyd, beirianwyr
diogelwch ar y ffyrdd sy’n gwneud gwaith
ymchwil er mwyn gweithredu datrysiadau
peirianyddol i gynllun ffyrdd i gwtogi ar
broblemau anafusion ar y ffyrdd yn eu
tiriogaethau hwy.
Dylai’r timau addysg
diogelwch ar y ffyrdd a’r swyddogion
peirianyddol weithio gyda’i gilydd, yn ogystal
â chydweithio ag asiantaethau eraill fel yr
Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub ac
eraill.
Bydd swyddogion awdurdodau lleol hefyd yn
rhannu gwybodaeth a phrofiadau gyda’i
gilydd ar draws y wlad mewn llawer ffordd,
gan gynnwys
gwneud
hynny
drwy
Ddiogelwch Ffyrdd Cymru, Road Safety GB,
CSS Wales, Sefydliad Siartredig Priffyrdd a
Chludiant (y CIHT), yr Arsyllfa Diogelwch ar
y Ffyrdd a’r Ganolfan Gwybodaeth am
Ddiogelwch ar y Ffyrdd.

Cydgyflawni
Mae cydgyflawni’n effeithiol ac yn ystyrlon gan bartneriaid allweddol yn hanfodol wrth ostwng nifer yr
anafusion. Yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni mae’n hollbwysig ein bod yn defnyddio’r adnoddau sydd
gennym yn y ffordd orau bosibl. Mae enghreifftiau eisoes i’w cael o weithio ar y cyd yng Nghymru, ac o
gydweithio a gweithio mewn partneriaethau ledled y wlad. Cânt eu hwyluso drwy Ddiogelwch Ffyrdd
Cymru, sef partneriaeth o:
Y 22 o awdurdodau lleol Cymru
Llywodraeth Cymru
Yr Heddlu
Y Gwasanaethau Tân ac Achub
Y Gwasanaethau Ambiwlans
Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru
RoSPA
Cenhadaeth Diogelwch Ffyrdd Cymru yw “Cydweithio i gwtogi rhagor ar anafiadau a marwolaethau”.
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Dyletswydd Awdurdodau Lleol i Reoli eu Rhwydwaith Ffyrdd
Mae dyletswydd hefyd ar awdurdodau lleol i reoli a chynnal eu rhwydweithiau ffyrdd o dan adran 16
Deddf Rheoli Traffig 2004.9

Deddf Rheoli Traffig 2004
16 The network management duty
(1) It is the duty of a local traffic authority to manage their road network with a view to
achieving, so far as may be reasonably practicable having regard to their other
obligations, policies and objectives, the following objectives:(a) securing the expeditious movement of traffic on the authority’s road network; and
(b) facilitating the expeditious movement of traffic on road networks for which another
authority is the traffic authority.
(2) The action which the authority may take in performing that duty includes, in particular,
any action which they consider will contribute to securing:(a) the more efficient use of their road network; or
(b) the avoidance, elimination or reduction of road congestion or other disruption to the
movement of traffic on their road network or a road network for which another authority
is the traffic authority.

Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru (GanBwyll)
Yr aelodau o Bartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru (GanBwyll) yw’r 22 o awdurdodau lleol
Cymru, Llywodraeth Cymru, pedwar Heddlu Cymru a Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei
Mawrhydi.
Nod GanBwyll yw cefnogi targedau Llywodraeth Cymru drwy leihau nifer y bobl a gaiff eu lladd neu eu
hanafu’n ddifrifol mewn gwrthdrawiadau traffig ar ffyrdd Cymru.
Peirianneg, addysg a gorfodaeth yw’r arfau a ddefnyddir i gael gyrwyr i gydymffurfio’n well â therfynau
cyflymdra ac i gynyddu eu dealltwriaeth o beryglon/canlyniadau goryrru a gyrru’n beryglus.

Yr Heddlu
Mae pedwar Heddlu Cymru’n gorfodi cyfreithiau ynghylch traffig ffyrdd, ond gall rolau fel gorfodi parcio
fod yn gyfrifoldeb ar yr awdurdodau lleol mewn rhai ardaloedd. Bydd yr heddlu hefyd yn cydweithredu
ag asiantaethau eraill, fel yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA), i orfodi cyfreithiau
arbenigol ynghylch traffig, a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (yr HSE) i ymchwilio i
ddamweiniau difrifol ar y ffyrdd sy’n gysylltiedig â gwaith.
Mae plismona’r ffyrdd yn cynorthwyo ac yn cydategu addysg a pheirianneg diogelwch ar y ffyrdd ac yn
rhan hanfodol ohonynt. Fe wnaiff hyn:
 Atal ymddygiad anghyfreithlon, peryglus a diofal ar y ffordd.
 Canfod ymddygiad anghyfreithlon, peryglus a diofal ar y ffordd.
 Dod o hyd i droseddwyr.
 Dod o hyd i achosion gwrthdrawiadau.
 Helpu i addysgu defnyddwyr y ffyrdd a newid eu hagweddau.
 Rhwystro ffurfiau eraill ar droseddu.
 Dod o hyd i gerbydau peryglus a’u symud o’r ffyrdd.
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Oddi ar 15 Tachwedd 2012, Comisiynwyr
Heddlu a Throseddu sydd wedi’u hethol sy’n
atebol am y ffyrdd y caiff troseddu ei daclo, ac
am gyflawniad a pherfformiad gwasanaeth yr
Heddlu yn nhiriogaeth pob heddlu yng
Nghymru a Lloegr. Bydd Paneli Heddlu a
Throseddu yn craffu ar waith pob Comisiynydd
ac yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael i’r
cyhoedd. Mae’r Paneli’n cynnwys Cynghorydd
o bob Awdurdod Lleol yn nhiriogaeth yr
Heddlu hwnnw.
I gael gwybod rhagor, gweler “Police and
Crime Panels: Guidance on Role and
Composition”, a gyhoeddwyd gan Gymdeithas
Llywodraeth Leol Lloegr a Chanolfan y Craffu
Cyhoeddus (y CfPS)10
Mae polisi Cymdeithas Prif Swyddogion yr
Heddlu (ACPO) ar orfodi diogelwch ar y ffordd
i’w weld yn “Policing the Roads - 5 Year
Strategy 2011-2015”.11
Yn ogystal â gorfodi’r gyfraith ar hyd y flwyddyn, bydd yr Heddlu’n gweithio’n agos gyda Swyddogion
Diogelwch ar y Ffyrdd a Phartneriaid eraill Diogelwch Ffyrdd Cymru i gynnal pedair ymgyrch orfodi
ledled Cymru i dynnu sylw at y Pump Peryglus.
Y ‘Pump Peryglus’ yw’r pum ffactor pwysicaf sy’n cyfrannu at farwolaethau ac anafiadau difrifol mewn
gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd.
Y 5 Peryglus
 Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru
 Goryrru
 Gyrru’n ddiofal
 Peidio â gwisgo gwregys diogelwch
 Defnyddio ffôn symudol
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Y Gwasanaeth Tân ac Achub
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Mae Adran 8 Deddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r gwasanaethau
tân ac achub ymateb i ddamweiniau traffig ffyrdd yn eu tiriogaeth.

Deddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004
8 Road traffic accidents
(1)

A fire and rescue authority must make provision for the purpose of :-

(a)
(b)

rescuing people in the event of road traffic accidents in its area;
protecting people from serious harm, to the extent that it considers it reasonable to do
so, in the event of road traffic accidents in its area.

(2)

In making provision under subsection (1) a fire and rescue authority must in particular:-

(a)

secure the provision of the personnel, services and equipment necessary efficiently to
meet all normal requirements;
secure the provision of training for personnel;
make arrangements for dealing with calls for help and for summoning personnel;
make arrangements for obtaining information needed for the purpose mentioned in
subsection (1);
make arrangements for ensuring that reasonable steps are taken to prevent or limit
damage to property resulting from action taken for the purpose mentioned in subsection
(1).

(b)
(c)
(d)
(e)

Yn ogystal â chyflawni eu rôl greiddiol o ddarparu gwasanaeth ymateb brys i wrthdrawiadau traffig
ffyrdd a rhyddhau dioddefwyr sydd wedi’u dal mewn cerbydau, mae tri Gwasanaeth Tân ac Achub
Cymru yn weithgar yn Niogelwch Ffyrdd Cymru a phartneriaethau amlasiantaethol lleol eraill wrth
gefnogi a chyflwyno rhaglenni addysg diogelwch ar y ffyrdd i helpu i rwystro damweiniau rhag digwydd
yn y lle cyntaf.

Y Gwasanaeth Iechyd
Serch y cysylltiadau sy’n bod rhwng Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch ar y Ffyrdd yng Nghymru, mae lle
bob amser i ragor o weithio mewn partneriaeth.
Yng Nghymru, y sefydliadau iechyd perthnasol sy’n rhoi sylw i ddiogelwch ar y ffyrdd yw Iechyd
Cyhoeddus Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, sydd ill dau â throsolwg
cenedlaethol; a’r saith Bwrdd Iechyd, sydd â rolau lleol. Caiff blaenoriaethau pob un o’r Byrddau Iechyd
o ran iechyd y cyhoedd eu llywio’n bennaf gan Gyfarwyddwr perthnasol Iechyd y Cyhoedd. Er bod
Timau lleol Iechyd y Cyhoedd yn y Byrddau Iechyd yn gweithio’n agos gyda’r awdurdodau lleol lle
bynnag y bydd modd, fe ellir cryfhau’r cysylltiadau presennol. Mae gan gynghorwyr lleol rôl i’w
chwarae, efallai, wrth annog y partneriaethau presennol i goleddu’r cysylltiadau hynny.
Gall Iechyd Cyhoeddus Cymru gefnogi gwaith lleol gan y Bwrdd Iechyd a’r Awdurdodau Lleol drwy:
1) Helpu i ganfod y meysydd lle y gall mwy o fudd ddeillio o weithredu’n genedlaethol neu lle nad
yw gweithredu’n lleol yn ymarferol bosibl – er enghraifft, ym meysydd polisi a deddfwriaeth y
Llywodraeth.
2) Helpu’r cyfathrebu rhwng y byrddau iechyd i ledaenu ymarfer da.
3) Cefnogi cydweithredu cenedlaethol ynghylch materion allweddol, megis adolygu tystiolaeth neu
adolygu patrymau a thueddiadau gwrthdrawiadau, lle y byddai’n amhosibl i un awdurdod lleol
neu fwrdd iechyd weithredu, neu lle mae’r data’n rhy gyfyngedig i hynny fod yn bosibl.
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Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn gweithio’n agos gydag academyddion i wneud ymchwil. Gall
ef, ynghyd â’r Byrddau Iechyd, hefyd helpu a llywio’r gwerthuso ar ymyriadau er lles diogelwch ar y
ffyrdd, ac adolygu’r dystiolaeth o effeithiolrwydd gwahanol fathau o ymyriadau.
Bydd cydlynu diogelwch ar y ffyrdd (a meysydd eraill, fel diogelwch yn y cartref, i rwystro anafiadau) ag
iechyd y cyhoedd yn cynnig cyfleoedd delfrydol i fodloni rhwymedigaethau cyffredinol y cynghorau a’u
hawydd i helpu eu dinasyddion i fyw bywydau hir, gweithgar ac iach.

Cyflogwyr
Bydd cyflogwyr hefyd yn chwarae rôl bwysig
wrth sicrhau gwelliannau mewn diogelwch ar y
ffyrdd drwy asesu a rheoli’r risgiau y bydd eu
staff yn eu hwynebu ac yn eu creu wrth iddynt
ddefnyddio’r ffyrdd at ddibenion gwaith. Gwneir
cyfran fawr o deithiau ar y ffyrdd mewn
perthynas â gwaith (e.e. dosbarthu nwyddau,
gyrru i apwyntiadau), ac fe amcangyfrifir bod
rhwng chwarter a thraean yr holl wrthdrawiadau
ar y ffyrdd yn cynnwys rhywun sy’n defnyddio’r
ffordd at ddibenion gwaith.
O dan y gyfraith ar iechyd a diogelwch, felly,
mae dyletswyddau ar gyflogwyr i asesu a
rheoli’r risgiau y bydd eu staff yn eu hwynebu ac
yn eu creu wrth ddefnyddio’r ffyrdd i wneud eu
gwaith. Mae gan rai cyfreithiau traffig ffyrdd,
hefyd, droseddau ‘achosi neu ganiatáu’ a all fod
yn gymwys i gyflogwyr.
Mae awdurdodau lleol eu hunain hefyd yn
gyflogwyr mawr ac mae ganddynt lawer o staff
sy’n gyrru, yn reidio neu’n cerdded ar y ffordd i
wneud eu gwaith. Dylai fod gan eich awdurdod
lleol chi, felly, bolisïau a mesurau i reoli ei
risgiau ei hun o ran diogelwch ar y ffyrdd ar
gyfer gwaith.
Mae’r Adran Drafnidiaeth a’r Awdurdod
Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn cyhoeddi
canllaw am ddim i gyflogwyr: “Driving at Work:
Managing Work-Related Road Safety”,13 a gallwch chi ei lwytho i lawr o http://www.hse.gov.uk.
Gall cyflogwyr gael cyngor ac adnoddau am ddim gan y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau ar y
Ffyrdd (RoSPA) i’w helpu i reoli eu risg galwedigaethol ar y ffyrdd.

Eraill
Bydd amrywiaeth mawr o asiantaethau eraill yn helpu i ddarparu gwasanaethau diogelwch ar y ffyrdd –
er enghraifft, elusennau a chymdeithasau lleol a chenedlaethol (fel y Gymdeithas Frenhinol er Atal
Damweiniau (RoSPA) a’r sefydliadau a’r mudiadau eraill a helpodd i lunio’r canllaw hwn).
Bydd hyfforddwyr gyrwyr a beicwyr modur yn chwarae rôl bwysig drwy helpu pobl i yrru a beicio’n fwy
diogel a thrwy ddarparu hyfforddiant ymadnewyddu ac uwch-hyfforddiant.
Yn aml, bydd mudiadau ieuenctid e.e. y Sgowtiaid, y Brownies ac eraill, yn darparu gwybodaeth am
ddiogelwch ar y ffyrdd, ynghyd â gwobrau am gyflawni, a bydd llu o grwpiau eraill yn helpu i wella
diogelwch ar y ffyrdd.
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Llywodraeth Leol a Diogelwch ar y Ffyrdd
Awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am gynnal a chadw priffyrdd, am strategaeth a pholisi trafnidiaeth, gan
gynnwys diogelwch ar y ffyrdd, am ymchwilio i ddamweiniau a’u rhwystro, ac am gludiant cyhoeddus a
chludiant cynaladwy yn eu tiriogaethau hwy.

Cynllunio Trafnidiaeth
Bydd gofyn i awdurdodau lleol ddatblygu Cynllun Trafnidiaeth Lleol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru ym
mis Ionawr 2015. Bydd y cynlluniau hynny’n nodi eu cynigion ar gyfer gwella trafnidiaeth. Dylai hynny
gynnwys sut y bwriedir cyflawni gweithgareddau peirianyddol ac addysgu a gorfodi i leihau nifer y bobl
sy’n cael eu lladd a’u hanafu ar y ffyrdd. Mewn rhai achosion, gall awdurdodau lleol ddewis gweithio
gyda’i gilydd i ddatblygu Cynlluniau Trafnidiaeth Lleol ar y cyd.
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyhoeddi Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol erbyn diwedd
Mawrth 2015. Bydd hwnnw’n cynnwys y blaenoriaethau rhanbarthol ac yn sefydlu fframwaith a fydd yn
cydblethu cynllunio trafnidiaeth yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Data
Mae data da am anafusion ar y ffyrdd yn hanfodol wrth sicrhau y caiff adnoddau cyfyngedig eu targedu
at y grwpiau, y meysydd a’r problemau cywir, yn y drefn gywir o ran eu blaenoriaeth, ac yn y ffordd
fwyaf effeithiol. Cyn bod modd cynllunio unrhyw raglen o ddiogelwch ar y ffyrdd (peirianneg, addysg,
gorfodaeth, neu gyfuniad ohonynt), mae’n hanfodol canfod pa broblemau y mae angen eu taclo a’r
ffyrdd mwyaf priodol o wneud hynny. Fel arall, mae gwir berygl y caiff yr adnoddau hynny eu gwario’n
aneffeithiol.

Data Lleol
Bydd yr heddlu’n casglu data am anafusion o ddamweiniau cofnodedig ar y ffyrdd ac fe gedwir y data
hynny gan yr awdurdod lleol neu gan sefydliadu sydd dan gontract i’r awdurdod lleol. Gan fod gwaith
eich awdurdod lleol yn dibynnu ar ansawdd y data hynny ac ar eu trosglwyddo’n brydlon iddynt gan yr
heddlu, gall Cytundeb Lefel Gwasanaeth fod ar waith rhwng
y ddwy asiantaeth i sicrhau hynny.
Er bod modd casglu gwybodaeth oddrychol drwy ymgynghori
â thrigolion lleol neu grwpiau cymunedol, dylid trin y
wybodaeth honno’n bwyllog. Gellir hefyd gasglu data lleol
drwy fentrau Gwylio Cyflymder lleol.

Data Cymru
Caiff crynodeb o’r cofnodion am anafusion o bob rhan o
Gymru ei gyhoeddi mewn adroddiad cenedlaethol, “Road
Casualties Wales” a gyhoeddir yn flynyddol gan Lywodraeth
Cymru.
Ar y cyd â’r Heddlu, bydd awdurdodau lleol yn monitro’r data
am anafusion ar y ffyrdd, fel y’u casglwyd drwy Stats 19, i
ddeall pa fathau o wrthdrawiadau sy’n digwydd ar y ffyrdd,
ble, pryd a sut, pwy sydd ynddynt, a’u hachosion tebygol.
Mae hynny’n fodd iddynt ganfod y blaenoriaethau o ran y
problemau, y ffyrdd a/neu’r grwpiau, a chynllunio rhaglenni
diogelwch ar y ffyrdd i gwtogi ar y tebygolrwydd y bydd y
damweiniau hynny’n digwydd eto, neu leddfu eu difrifoldeb.
Os na chymerir unrhyw gamau, byddant yn dal i ddigwydd.

12

Data Prydain Fawr
Caiff y ffigurau am anafusion ar y ffyrdd ym Mhrydain eu cynnwys mewn adroddiad, “Reported Road
Casualties Great Britain”, y bydd yr Adran Drafnidiaeth yn ei gyhoeddi’n flynyddol.

Gweithredu ar sail Canlyniadau
Mae disgwyl i bob partner, gan
gynnwys Llywodraeth Cymru,
dargedu ymyriadau diogelwch ar
y ffyrdd sy’n hoelio sylw ar y
canlyniadau. Dylid defnyddio
ymchwil,
tystiolaeth
a
gwerthusiadau i sicrhau bod
addysg,
cyhoeddusrwydd,
hyfforddiant, gwaith peirianyddol
neu weithgarwch gorfodi yn
cyflawni’r canlyniadau allweddol
(h.y. yn gostwng nifer yr
anafusion).
Dau arf defnyddiol sy’n darparu
mynediad i amrywiaeth mawr o
ymchwil i ddiogelwch ar y ffyrdd,
ac ymarfer da, yw’r Arsyllfa
Diogelwch ar y Ffyrdd a’r
Ganolfan
Gwybodaeth
am
Ddiogelwch ar y Ffyrdd.
Gall y rhaglenni a gaiff eu creu ar ôl dadansoddi’r data a’r ymchwil hynny gynnwys addysg ynghylch
diogelwch ar y ffyrdd, gwaith peirianyddol, gorfodaeth, neu gyfuniad o rai neu bob un o’r elfennau hynny.

Addysg, Hyfforddiant a Chyhoeddusrwydd Diogelwch ar y Ffyrdd
Addysg: dyma weithgarwch eang sy’n ymdrin â syniadau a chysyniadau fel canfod peryglon a rheoli
risg personol yn amgylchedd y ffordd, a datblygu strategaethau ymdopi. Bydd yn ein hannog ni i ddeall
ein cyfrifoldebau personol ni at ddefnyddwyr eraill y ffyrdd. Proses raddol sy’n digwydd dros gyfnod o
flynyddoedd yw hi.
Hyfforddiant: mae hwn yn ymwneud yn bennaf â chreu neu
ddatblygu sgiliau ymarferol, yn para cyfnod byr ac yn cynnwys
gweithgareddau fel hyfforddi cerddwyr, hyfforddiant beicio,
hyfforddiant i yrwyr ar ôl iddynt lwyddo yn y prawf gyrru, a
hyfforddiant i feicwyr modur.
Cyhoeddusrwydd: diben hwn yw rhoi gwybodaeth, cynyddu
ymwybyddiaeth a rhoi cyngor ynghylch ymddwyn yn briodol;
gall hefyd gyfnerthu agweddau cadarnhaol.
Nod pob un o’r tri gweithgaredd yw dylanwadu ar ymddygiad
defnyddwyr y ffyrdd drwy gynyddu eu gwybodaeth o achosion
a chanlyniadau gwrthdrawiadau, gwella’u sgiliau fel
defnyddwyr y ffyrdd a meithrin agweddau cadarnhaol at
ymddwyn mewn ffordd sy’n cwtogi ar y risg o achosi damwain
neu o fod mewn damwain ar y ffordd.
Er bod addysg defnyddwyr y ffyrdd yn rhan o’r cwricwlwm yn yr Alban, elfen ddewisol yw hi yng
Nghymru a Lloegr ar hyn o bryd. Mae hi’n dibynnu, felly, ar frwdfrydedd ac ymrwymiad lleol i lawr hyd at
lefel yr ysgol a’r athro neu’r athrawes unigol.
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Peirianneg Diogelwch ar y Ffyrdd
Mae’n bwysig i ystod o swyddogion ymwneud â chreu amgylcheddau ffyrdd mwy diogel. Yn eu plith
mae peirianwyr diogelwch y ffyrdd, dylunwyr priffyrdd, cynllunwyr a dylunwyr trefol sy’n ymgynghori’n
agos â chymunedau lleol i greu amgylchedd mwy diogel i’w ffyrdd, sef un sy’n:
RHYBUDDIO

defnyddwyr y ffyrdd ynghylch unrhyw nodweddion annisgwyl neu rai y mae gofyn rhoi
sylw arbennig iddynt.

HYSBYSU

defnyddwyr y ffyrdd o’r hyn a ddisgwylir.

LLYWIO

defnyddwyr y ffyrdd i weld mai’r dewis hawdd yw ymddwyn yn briodol.

RHEOLI

defnyddwyr y ffyrdd cyn belled â phosibl os gall gwrthdaro fodoli.

MADDAU

camgymeriad neu ymddygiad amhriodol.

Bydd peirianwyr diogelwch y ffyrdd a dylunwyr trefol yn defnyddio amrywiaeth mawr o fesurau i gynyddu
diogelwch amgylchedd y ffyrdd i bob defnyddiwr ac i hybu rhagor o ddefnyddio ar y ffyrdd a’r strydoedd
fel lleoedd sy’n diwallu anghenion holl ddefnyddwyr y ffyrdd, gan gynnwys cerddwyr a beicwyr, ac nid
hwyluso symudiadau cerbydau modur yn unig. Cewch chi lond gwlad o ddogfennau sy’n cynnig
arweiniad ynghylch gwella ffyrdd a strydoedd. Y tair prif ddogfen yw’r “Design Manual for Roads and
14
15
16
Bridges”, “Manual for Streets” a’r “Manual for Streets 2”.
Gall y mesurau hynny amrywio o wella
arwyddion a marciau ffyrdd, gwella wyneb y ffordd, cymhwyso egwyddorion ‘strydoedd noeth’ at flerwch
strydoedd, ailgynllunio cyffyrdd, cynlluniau arafu traffig, terfynau ar gyflymdra, gan gynnwys terfynau a
pharthau 20 mya a gwell cyfleusterau cerdded neu feicio, ymlaen i gynlluniau mawr i wella ffyrdd neu
gynlluniau Rhannu Gofod.
Bydd cynlluniau diogelwch lleol yn cynnig gwerth rhagorol am yr arian mewn mannau lle mae problemau
o ran gwrthdrawiadau ar hyn o bryd.
Drwy hoelio’u sylw ar y safleoedd a’r mannau lle ceir mwy na mwy o wrthdrawiadau, bydd peirianwyr
diogelwch y ffyrdd yn rhoi sylw manwl i’r lleoedd lle mae’n hysbys bod pobl yn cael eu lladd neu eu
hanafu, yn hytrach nag i risgiau canfyddedig.
Bydd peirianwyr diogelwch y ffyrdd yn ceisio lleihau nifer y gwrthdrawiadau a’r anafusion drwy weithredu
cynlluniau diogelwch ardal neu rai ar lwybrau penodol, yn ogystal ag astudio detholiad o safleoedd
unigol.
Bydd peirianwyr diogelwch y ffyrdd hefyd yn gwneud archwiliadau o gynlluniau ffyrdd newydd neu, os
yw’r ffordd yn cael ei haddasu, i ganfod problemau posibl o ran diogelwch ar y ffyrdd, ac argymell
datrysiadau. Byddant hefyd yn defnyddio technegau tebyg i adolygu’r ffyrdd sy’n bod yn barod.

Cynnal a chadw
Mae cynnal a chadw’r ffyrdd yn nodwedd sylfaenol ar ffyrdd diogel, a gall ffactorau fel cyflwr wyneb y
ffordd, aliniad y ffordd, draeniau, arwyddion, marciau ffyrdd, arwyddion traffig a graeanu yn y gaeaf
leihau’r siawns o wrthdrawiad.

Gorfodi
Er mai dyletswydd yr heddlu yw gorfodi’r mwyafrif o gyfreithiau ynghylch traffig ffyrdd, caiff camerâu
diogelwch (cyflymdra) eu rheoli gan GanBwyll (Partneriaeth Gostwng Anafiadau Ffyrdd Cymru). Yn
ogystal, gall rhai meysydd, fel gorfodi’r cyfyngiadau parcio, fod yn gyfrifoldeb ar yr awdurdodau lleol.
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Teithio Llesol
Caiff cerdded a beicio, gyda’i gilydd, eu galw’n deithio’n llesol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i
gynyddu teithio llesol ond yn deall bod i hynny, o bosibl, fwy o risg o fod mewn gwrthdrawiad traffig
ffyrdd. Dymuniad Llywodraeth Cymru yw cwtogi i’r eithaf ar y risg drwy sicrhau bod isadeiledd priodol yn
hybu teithio llesol mewn amgylchedd diogel.
Nod “Deddf Teithio Llesol (Cymru)”17 yw annog pobl i gerdded a beicio’n fwy cyson a gosod dyletswydd
ar awdurdodau lleol i fapio llwybrau cerdded a beicio priodol, gwella’r trefniadau i gerddwyr a beicwyr fel
rhan o gynlluniau i godi ffyrdd newydd, a chynyddu mwy a mwy ar hwylustod cerdded a beicio. Mae’r
Ddeddf hefyd yn ystyried goblygiadau diogelwch hynny a’r isadeiledd y mae’n rhaid hefyd ei roi ar waith
i’w gefnogi.
Mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol wrthi’n ceisio annog rhagor o bobl i gerdded a beicio’n fwy
diogel ac yn amlach, a hynny drwy wneud y ffyrdd yn fwy diogel, darparu hyfforddiant beicio i blant a
gweithredu cynllun y Llwybrau Diogel mewn Cymunedau.

Y Gwasanaeth Hebryngwyr Croesfannau Ysgol
Er nad gwasanaeth statudol (sy’n gyfreithiol ofynnol) mohono,
bydd y mwyafrif o awdurdodau lleol yn darparu Hebryngwyr
Croesfannau Ysgol i helpu plant i gerdded yn ôl ac ymlaen i’r
ysgol yn ddiogel. Bydd yr hebryngwyr hynny’n helpu plant, ac
yn gallu helpu oedolion, i groesi ffyrdd sy’n rhy brysur iddynt
eu croesi’n ddiogel heb gymorth, ond heb fod yn ddigon
prysur i gyfiawnhau codi croesfan sebra neu groesfan a reolir
â golau i helpu cerddwyr.
Nod dogfen Road Safety Great Britain “Guidelines for the
Management of the School Crossing Patrol Service”18 yw
helpu awdurdodau lleol i sicrhau bod modd iddynt ddarparu eu
Gwasanaeth Hebryngwyr Croesfannau Ysgol yn y mannau
priodol ac yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol bosibl, yn enwedig
ar adeg o ostyngiad mewn gwariant cyhoeddus.

Cynlluniau Teithio i’r Ysgol
Dogfennau yw Cynlluniau Teithio i’r Ysgol. Cymunedau ysgol (sef plant, rhieni, athrawon a
llywodraethwyr) sy’n eu llunio, a’u nod yw hybu teithio’n ddiogel ac yn gynaladwy i’r ysgol.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi ac wedi hybu datblygu’r cynlluniau hyn ers 10 mlynedd a rhagor.
Gan fod y cynlluniau wedi’u sefydlu’n eang ledled Cymru erbyn hyn, y pwynt cyntaf i droi ato i gael
cymorth wrth ddatblygu cynllun o’r fath yw swyddog o adran Briffyrdd a/neu Ddiogelwch ar y Ffyrdd yr
awdurdod lleol.
Argymhellwyd creu’r cynlluniau hynny yn y Strategaeth Diogelwch ar y Ffyrdd i Gymru a’i Chynllun
Gweithredu a ryddhawyd yn 2003. Ailbwysleisiwyd hynny’n ddiweddarach yn “Dewisiadau Doethach:
Cymru”19 a ryddhawyd yn 2007. Mae Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a phroffesiynolion
diogelwch ar y ffyrdd yn cydnabod bod y cynlluniau’n dal i gyfrannu’n werthfawr at ddealltwriaeth
ysgolion o ddiogelwch ar y ffyrdd, ac yn arf pwysig wrth i ysgolion ganfod a lleihau risgiau sy’n codi o ran
Diogelwch ar y Ffyrdd.
Mae’r Deddf Teithio Llesol (Cymru) yn gosod gofyniad ar awdurdodau lleol i wella’r cyfleusterau a’r
llwybrau i gerddwyr a beicwyr yn barhaus, a hefyd yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r broses o lunio cynlluniau
ffyrdd newydd ystyried anghenion cerddwyr a beicwyr.
Mae cynlluniau teithio’n cynnig ffordd i blant fod yn iachach a mwy gweithgar drwy wella llwybrau
cerdded a beicio, cynllunio teithiau, ysgogiadau, hyfforddiant i feicwyr a cherddwyr, llwybrau mwy diogel
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a gwell rheoli ar barcio. Mae addysg a hyfforddiant ynghylch diogelwch ar y ffyrdd yn rhan annatod o
unrhyw gynllun teithio ac yn cyfrannu at leddfu tagfeydd a lleihau damweiniau wrth i blant ac oedolion
fynd yn ôl ac ymlaen i’r ysgol.
Bydd y mudiadau Ysgolion Iach ac Eco-ysgolion yn helpu ysgolion i arddel ymagwedd ysgol-gyfan at
amrywiaeth mawr o faterion iechyd ac ecoleg. Anogir ysgolion i fabwysiadu ymagwedd ysgol-gyfan a
chymuned-gyfan at ddiogelwch drwy iddynt hwy a’r awdurdod lleol weithio gyda’i gilydd i wella’r
canlyniadau iechyd i blant, teuluoedd a staff drwy hybu ffyrdd llesol o fyw a lleihau, yr un pryd, y risg o
ddamweiniau ar y ffordd, ar fuarth yr ysgol ac wrth ymweld â’r ysgol. Mae hynny’n cynnwys cymryd i
ystyriaeth y manteision iechyd i blant (a staff) drwy iddynt gerdded neu feicio i’r ysgol.
Yn y cyd-destun ehangach, bydd y cynlluniau’n cydategu ac yn cyfrannu i ddatblygiad cynlluniau
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (a elwid gynt yn gynlluniau Llwybrau Diogel i’r Ysgol). Mae’r
cynlluniau newydd hyn yn canolbwyntio’n bennaf ar yr isadeiledd (llwybrau cerdded a llwybrau beicio a
diogelwch ar y ffyrdd) ac ar wella cyfleusterau’r ysgolion a’r cymunedau, ac ar hyn o bryd cânt eu
hariannu gan Lywodraeth Cymru.
Os ydych chi’n llywodraethwr ysgol neu’n gynghorydd lleol, gallwch chi helpu i sicrhau bod Cynllun
Teithio eich Ysgol leol wedi’i ddiweddaru a bod y plant, y rhieni a’r gymuned leol yn ei gefnogi.

Cynllunio a Rheoli Datblygiadau
Yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am reoleiddio a rheoli’r datblygiadau newydd o fewn ei diriogaeth. Y
swyddogion a’r cynghorwyr sy’n penderfynu a yw cynigion i godi datblygiadau newydd yn dderbyniol.
Rhaid i’r cyngor brosesu a phenderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio, a rheoleiddio’r cynlluniau a’r
datblygiadau a all gael caniatâd cynllunio. Bydd hynny’n cynnig cyfle adeg y dylunio, sef y ffordd fwyaf
effeithiol (a chost-effeithiol) bob tro, i ragweld ac osgoi peryglon posibl ar y ffyrdd, a gwneud teithio ar
feiciau modur, cerdded, beicio ac amgylchedd y ffordd yn fwy diogel. Bydd yn rhwystro problemau rhag
codi ac yn sicrhau na chaiff risgiau newydd i ddiogelwch y ffyrdd mo’u creu. Gall hefyd ddarparu rhagor
o fesurau pwrpasol i leddfu effeithiau’r cynnydd yn y traffig a’r newidiadau mewn llwybrau sy’n deillio o
ddatblygiadau preswyl neu fasnachol.

Ffyrdd Mwy Diogel
Mae Llywodraeth Cymru’n annog awdurdodau lleol i ymagweddu’n rhagweithiol at ddadansoddi er
mwyn canfod tueddiadau posibl y gall peirianneg, gorfodaeth neu addysg helpu i ymdrin â hwy.
Yn ogystal â rhoi sylw i’r mannau lle ceir clystyrau o wrthdrawiadau, dylai Llywodraeth Cymru ac
Awdurdodau Lleol roi sylw i ddiogelwch llwybrau cyfan ar rwydwaith ffyrdd Cymru.
Dylid ystyried defnyddio celfi stryd sy’n oddefol-ddiogel ar y rhwydweithiau o gefnffyrdd a ffyrdd lleol os
yw’r asesiad o’r risg yn dangos y byddai hynny o les mewn gwrthdrawiad ac yn lleihau difrifoldeb yr
anafiadau.
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Gwneud y Mwyaf o Adnoddau Cyfyngedig
ar gyfer Diogelwch ar y Ffyrdd
Tystiolaeth
Y cam cyntaf at wneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd yw sicrhau,
cyn belled â phosibl, y cânt eu targedu at anghenion dwysaf yr awdurdod lleol yn y maes hwn. Dylid
canfod yr anghenion hynny drwy ddadansoddi’r data a’r tueddiadau o ran anafusion, gan gynnwys y
data demograffig, a dadansoddi ymchwil leol, genedlaethol a rhyngwladol.
Wrth ddadansoddi’r dystiolaeth, dylid hefyd asesu effeithiolrwydd tebygol mesurau a rhaglenni diogelwch
ar y ffyrdd o ran y sylw a roddant i broblemau sydd wedi’u canfod yn y maes, a dewis y rhai mwyaf
priodol. Dylid bwydo’r wybodaeth honno hefyd i’r broses o gynllunio rhaglenni diogelwch ar y ffyrdd.

Gwerthuso
Mae’n bwysig cydnabod na fydd rhai
ymyriadau’n gweithio a’i bod hi’n anochel y
bydd rhai pethau’n fwy effeithiol na’i gilydd
wrth geisio lleihau nifer yr anafusion ar y
ffyrdd.
Gellir dysgu gwersi o lwyddiant ac aflwyddiant
gweithgareddau, ac os na cheir canlyniadau
buddiol ohonynt mewn cyfnod rhesymol, dylid
eu newid neu roi’r gorau iddynt.

Peiriannu/Gorfodi
Dylid seilio pob gweithgaredd ar ddata meintiol
am wrthdrawiadau ac anafusion, a’i werthuso i
weld pa mor effeithiol y mae ef wedi bod wrth
leihau nifer yr anafusion a’r gwrthdrawiadau.

Addysg, Hyfforddiant a Chyhoeddusrwydd
Er ei bod hi’n anos canfod yr effaith a gaiff y rhain ar leihau nifer yr anafusion, mae ffyrdd o’u
gwerthuso’n bod a dylent bob amser fod yn rhan o’r broses o gyflawni’r rhaglen.
Yn www.roadsafetyevaluation.com cewch chi gymorth ac arweiniad ynghylch penderfynu ar y
canlyniadau y gellir eu cyflawni, a chynllunio a gwerthuso rhaglenni diogelwch ar y ffyrdd. Ar y wefan
honno cewch chi becyn gwerthuso rhyngweithiol o’r enw ‘E-valu-it’ i helpu ymarferwyr diogelwch ar y
ffyrdd i gynllunio a gwneud gwerthusiadau o ddiogelwch ar y ffyrdd a chyflwyno adroddiadau arnynt.

Partneriaeth
Drwy weithredu drwy bartneriaethau ag amryw o asiantaethau mae modd rhannu a manteisio i’r eithaf ar
yr adnoddau ac ehangu’r gronfa o arbenigedd sydd ar gael i bob partner. Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru
mewn sefyllfa ddelfrydol i ddod o hyd i enghreifftiau o ymarfer da a chyfleoedd i rannu adnoddau.
Yn aml, hefyd, bydd diogelwch ar y ffyrdd yn nodwedd ar bartneriaethau diogelwch cymunedol yr
awdurdodau lleol.
Mae iechyd y cyhoedd yn bartner mwyfwy pwysig i awdurdodau lleol (gweler tudalen 10), yn enwedig
drwy’r Byrddau Iechyd lleol.
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Cyflogwyr
Mae cyflogwyr yn garfan bwysig o bartneriaid am eu bod yn gallu dylanwadu ar y ffordd y bydd eu staff
yn gyrru, am eu bod yn gallu cyfleu negeseuon ac ymgyrchoedd awdurdodau lleol ynghylch diogelwch ar
y ffyrdd i’w staff ac am eu bod, yn aml, yn gallu cefnogi gweithgareddau diogelwch ar y ffyrdd gan
awdurdodau lleol.

Cydlynu â Meysydd Polisi Eraill
Gall gwasanaethau diogelwch ar y ffyrdd gydategu, a chyd-gynorthwyo, llawer o feysydd gwasanaeth
eraill, ac fel arall. Er enghraifft:

 •
 •
 •
 •
 •

Strategaeth drafnidiaeth ehangach
Safonau masnach
Iechyd yr amgylchedd
Datblygiad economaidd
Gwelliannau i Dir y Cyhoedd


Iechyd
•

Addysg
•

Cynllunio
•
defnydd tir

Cydlyniant
•
cymunedol







•Y gwasanaethau cymdeithasol
•
Cynllunio
•
Adfywio
• amgylchedd
Yr
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Yr Hyn y Gallwch Chi ei Wneud
Fel cynghorydd lleol, gallwch chi helpu i sicrhau bod gan eich awdurdod lleol strategaeth gynhwysfawr a
lleol ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd, a bod honno’n effeithiol wrth leihau nifer y damweiniau a’r anafusion
ar eich ffyrdd ac ar ffyrdd awdurdodau cyfagos. Fe allwch chi, yn arbennig, wneud hyn:

Dylanwadu ar Brosesau Penderfynu a Llunio Polisïau
Mae diogelwch ar y ffyrdd yn bwnc sy’n effeithio ar bawb; mae cymunedau’n effro iawn i’r maes hwn ac i
faterion cysylltiedig a chanfyddedig fel goryrru, cerbydau trwm ac ati. Byddwch chi’n gorfod gwneud
penderfyniadau anodd ynghylch dyrannu adnoddau cyfyngedig rhwng blaenoriaethau sy’n cystadlu â’i
gilydd; gall hynny effeithio ar faint o adnoddau sydd ar gael i weithgarwch diogelwch ar y ffyrdd. Dyna
pam y mae’n bwysig i chi fod yn gyfarwydd â gwerth diogelwch ar y ffyrdd i’ch cymuned ac i gysylltu
hynny ag agenda pob polisi arall.
Fel un sy’n cynrychioli’ch cymuned, gallwch chi fwydo gwybodaeth a dylanwadu ar y penderfyniadau a
wnaiff eich cabinet neu’ch strwythur o bwyllgorau i sicrhau y caiff adnoddau diogelwch ar y ffyrdd eu
defnyddio yn y ffordd orau, na chaiff cyfleoedd i wella diogelwch ar y ffyrdd mo’u colli a bod dealltwriaeth
lawn o unrhyw effaith andwyol ar ddiogelwch ar y ffyrdd. Gan fod rhai aelodau hefyd yn eistedd ar
bwyllgorau eraill, gallant godi proffil diogelwch ar y ffyrdd ar agenda’r pwyllgorau hynny.
Efallai’ch bod chi hefyd yn cynrychioli’ch awdurdod neu’r gymuned leol ar gyrff eraill (fel corff
llywodraethu ysgol neu fwrdd iechyd), a gallwch chi wneud gwahaniaeth yno hefyd.
Gall cyfarfodydd PACTs (yr Heddlu a Chymunedau Gyda’i Gilydd) gynnig cyfle i siarad â’r cyhoedd a
bod yn fodd i gynlluniau diogelwch ar y ffyrdd gael eu trafod yn dryloyw ar y lefel leol.

Sicrhau y caiff Gwasanaethau Diogelwch ar y Ffyrdd eu Seilio ar Dystiolaeth a’u
Gwerthuso
I sicrhau y caiff adnoddau cyfyngedig yr awdurdodau eu defnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol mewn
ymateb i’r anghenion dwysaf o ran diogelwch ar y ffyrdd, dylid seilio’r blaenoriaethau a’r rhaglenni
perthnasol ar ddata am anafusion ac ar ymchwil i’r maes. Bydd y dystiolaeth honno’n cefnogi ac yn sail
i’r rhesymau dros wneud penderfyniadau, a’r broses o’u gwneud, ac yn dangos bod y broses yn
wrthrychol ac yn deg.
Eich cyfrifoldeb chi yw cwestiynu’r data i sicrhau eu bod yn gywir ac yn gadarn, ond hefyd helpu i’w
cyflwyno i’r cyhoedd.

Sicrhau y caiff Gwasanaethau eu Cydlynu
Mae i’r rhyngweithio rhwng y ffactorau dynol a nodweddion y ffyrdd oblygiadau pwysig o ran peirianneg
diogelwch ac addysgu defnyddwyr y ffyrdd, ac mae’n amlygu’r angen i beirianwyr, swyddogion
diogelwch ar y ffyrdd, heddlu’r ffyrdd ac eraill gydweithio’n agos. Ni all y disgyblaethau hynny weithio’n
effeithiol oni chânt eu cysylltu â’i gilydd er mwyn i beirianwyr allu deall sut y bydd pobl yn defnyddio ac
yn rhyngweithio â’r rhwydwaith o ffyrdd, yn darllen arwyddion ac ati, ac er mwyn i swyddogion diogelwch
ar y ffyrdd a’r heddlu roi gwybod i’r peirianwyr am eu profiadau o hynt a helynt y ffyrdd hynny.
Rhan o arbenigedd a hyfforddiant swyddog diogelwch ar y ffyrdd yw deall y ffactorau dynol, a dylai allu
roi’r wybodaeth honno i’r disgyblaethau eraill mewn ffordd sy’n cyfuno datrysiadau i broblemau cynllunio
ffyrdd a chyflwyno ymgyrchoedd a gwybodaeth yr un pryd.
Bydd hynny’n sicrhau bod anghenion defnyddwyr y ffyrdd wrth galon y gwaith dylunio, addysgu a
gorfodi. Gan fod cynghorwyr lleol yn aelodau o’r cyrff sy’n perthyn i’r bartneriaeth, maent mewn sefyllfa
unigryw i gyfoethogi’r bartneriaeth honno a mynd ati’n weithgar i sicrhau bod eu ffyrdd yn ddiogel a bod
y swyddogion yn cydweithio’n agos â chydweithwyr ac asiantaethau eraill.
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Pledio Achos Diogelwch ar y Ffyrdd i Holl Ddefnyddwyr y Ffyrdd
Gall cynghorwyr lleol gael gwybod am broblem drwy gael cwynion gan eu hetholwyr cyn i’r broblem honno
gael ei hadlewyrchu yn yr ystadegau ynghylch anafusion, a gallant gyflwyno’r wybodaeth honno i sylw
swyddogion iddynt ymchwilio ymhellach iddi. Yn yr un modd, gallant hefyd roi gwybod i’w hetholwyr am y
sefyllfa o ran anafusion ar ffyrdd yr awdurdod ac am fentrau’r awdurdod ym maes diogelwch ar y ffyrdd.
Her i gynghorwyr lleol yw gwybod sut mae ymateb i alwadau gan etholwyr am gamau i rwystro’r hyn sydd, yn
eu barn hwy, yn “ddamwain sy’n rhwym o ddigwydd” mewn man penodol. Gan fod yr adnoddau’n
gyfyngedig, mae hi hyd yn oed yn bwysicach targedu diogelwch ar y ffyrdd at broblemau go-iawn yn hytrach
na phroblemau canfyddedig.

“Oes rhaid i ni aros tan i rywun gael ei ladd?”
Dyma her wirioneddol sy’n wynebu llu o gynghorwyr lleol wrth iddynt gydbwyso ceisiadau gan drigolion lleol
â’r angen i ddyrannu adnoddau’n briodol ar draws holl diriogaeth yr awdurdod lleol. Bydd trigolion lleol yn
ymgyrchu dros weithredu ar eu stryd neu eu hystâd eu hunain, ac yn disgwyl i chi fel eu cynghorydd lleol eu
cefnogi. Ond bydd rhaid i chi gydbwyso’ch rôl fel plediwr achosion lleol yn erbyn rôl cynghorwyr lleol sydd â
chyfrifoldeb ar draws y cyfan o’ch tiriogaeth. Bydd Swyddogion Diogelwch ar y Ffyrdd yn gallu cyflwyno’r
dystiolaeth, ond os gallant ddangos nad yw problem ganfyddedig mewn man yn broblem o gwbl o ran
diogelwch ar y ffyrdd, gall hynny fod yn neges anodd i gynghorydd lleol ei chyfleu. Ond gall problem
ganfyddedig fod yn rhwystr go-iawn sy’n atal pobl rhag dewis cerdded a beicio ac fe all, felly, gyfiawnhau
gweithredu fel rhan o strategaeth deithio gyffredinol a chynaladwy.

Cefnogwch Bwyllgor Craffu’ch Cyngor
Mae craffu’n rhan allweddol o strwythur ac ymarfer awdurdod lleol. Bydd Pwyllgorau Craffu’n helpu i sicrhau
bod polisïau, cynlluniau, penderfyniadau a gweithredoedd y cyngor er lles gorau’r gymuned. Rhoddant gyfle i
gynghorwyr, swyddogion a’r cyhoedd ystyried syniadau newydd a herio’r polisïau presennol i wella
gwasanaethau’r cyngor.
Gan fod Pwyllgorau Craffu’n pwyso a mesur polisïau cyngor ynghylch diogelwch ar y ffyrdd (er enghraifft, a
ddylid mabwysiadu polisi o osod cyfyngiad cyflymdra o 20mya ar ffyrdd preswyl), mae’n hanfodol sicrhau bod
gan y pwyllgor dystiolaeth ddibynadwy a chynhwysfawr i seilio’i benderfyniadau arni.
Gall craffu fod yn ffordd wych o herio’r dystiolaeth a herio tybiaethau’r swyddogion, yn ogystal â dod â
phartneriaid ynghyd a phwyso a mesur syniadau newydd ac arloesol i leihau damweiniau a gostwng nifer yr
anafusion ar y ffyrdd.
Bydd ar y craffwyr eisiau gweld y dystiolaeth o blaid yr hyn y mae’ch cyngor yn ei wneud neu’n bwriadu ei
wneud. Dylech chi ystyried siarad â phartneriaid allweddol eraill yn ogystal â’ch swyddogion eich hun ac
aelodau’ch cabinet. Mae llu o bwyllgorau craffu eraill ledled y wlad wedi ystyried amrywiol agweddau ar
ddiogelwch ar y ffyrdd – ewch i wefan y Ganolfan Craffu Cyhoeddus (www.cfps.org.uk) neu i’r llyfrgell i weld
copïau o adroddiadau sy’n cynnig gwybodaeth ddefnyddiol.

Gwnewch yn Siŵr bod eich Awdurdod Lleol yn Rheoli ei Risg Galwedigaethol ar y Ffyrdd
Fel cyflogwr o bwys, bydd gan eich cyngor gannoedd ac, efallai, filoedd o staff sy’n gyrru, yn beicio neu’n
cerdded ar y ffyrdd i wneud eu gwaith, ac fe ddefnyddiant amrywiaeth mawr o gerbydau at lu o ddibenion
gwahanol.
Mae hynny’n golygu bod holl staff yr awdurdodau lleol yn wynebu ac yn creu risgiau iddynt eu hunain a
phawb arall wrth ddefnyddio’r ffordd.
Mae rheoli’r risgiau hynny’n rhagweithiol yn golygu bod pwysau gwaith, megis amserlenni teithio sy’n hybu
goryrru, yn llai tebyg o amharu arnynt. Dylai cynghorwyr lleol ymgyfarwyddo â’r polisïau ‘Diogelwch ar y
Ffyrdd wrth Weithio’ neu ‘Reoli Risg Galwedigaethol ar y Ffyrdd’ a ddylai fod yn gymwys i’r holl staff, gan
gynnwys contractwyr a chynghorwyr lleol. Gallai hwn hefyd fod yn bwnc da i Bwyllgor Craffu eich cyngor ei
ystyried.

20

Cyfeiriadau
1.
Yr anafusion ar ffyrdd Cymru a gofnodwyd gan yr heddlu, 2013
http://cymru.gov.uk/statistics-and-research/police-recorded-road-casualties/?lang=cy
2.
“Fframwaith Diogelwch Ffyrdd ar gyfer Cymru” Gorffennaf 2013
http://cymru.gov.uk/docs/det/publications/130719delplancy.pdf
3.
“Reported Road Casualties in Great Britain”:
https://www.gov.uk/government/statistics/reported-road-casualties-great-britain-annual-report-2013
4.
“Crime Survey for England and Wales 2011”
http://www.crimesurvey.co.uk/previous-research.html
5.

Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi – “KSI Casualties, Contributory Factors”

6.
“World Report on Road Traffic Injury Prevention”, Sefydliad Iechyd y Byd, 2004
www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/en/index.html
7.
“Strategic Framework for Road Safety”, Yr Adran Drafnidiaeth, 2011
https://www.gov.uk/government/publications/strategic-framework-for-road-safety
8.
“Deddf Traffig Ffyrdd 1998”
www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/52/contents
9.
“Deddf Rheoli Traffig 2004”
www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/18/contents
10.
“Police and Crime Panels: Guidance on Role and Composition”, Cymdeithas Llywodraeth Leol Lloegr a’r Ganolfan
Craffu Cyhoeddus (CfPS)
www.local.gov.uk/c/document_library/get_file?uuid=44b605c0-4262-4b48-b26e-c9e4281f9761&groupId=10171
11.
“Policing the Roads - 5 Year Strategy 2011-2015”,
www.acpo.police.uk/documents/uniformed/2011/20111116%20UOBA%20PolicingtheRoadYearStrategy2011_2015.pdf
12.
“Deddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004”,
www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/21/section/8
13.
“Driving at Work: Managing Work-Related Road Safety” INDG382, Yr Adran Drafnidiaeth a’r Awdurdod Gweithredol
Iechyd a Diogelwch, 2003
www.hse.gov.uk/pubns/indg382.pdf
14.
“Design Manual for Roads and Bridges”
http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/
15.
“Manual for Streets”, Yr Adran Drafnidiaeth, yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol a Llywodraeth Cynulliad Cymru,
2007
http://assets.dft.gov.uk/publications/manual-for-streets/pdfmanforstreets.pdf
16.
“Manual for Streets 2 - Wider Application of the Principles”, Sefydliad Siartredig y Priffyrdd a Chludiant (y CIHT), 2010
www.ciht.org.uk/en/publications/index.cfm/manual-for-streets-2--wider-application-of-the-principles-2010
17.
“Deddf Teithio Llesol (Cymru)”
http://www.senedd.assemblywales.org/documents/s500001311/Bill%20as%20passed.pdf
18.
“Guidelines for the Management and Operation of the School Crossing Patrol Service”, Road Safety Great Britain,
diweddarwyd yn 2012
www.roadsafetygb.org.uk/
19.
“Dewisiadau Doethach: Cymru”
http://cymru.gov.uk/docs/det/publications/070215smarterchoicescy.pdf

21

Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau
2 Cwrt-y-Parc
Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5GH

Ffôn: 02920 250600
Elusen Gofrestredig Rhif: 207823

© RoSPA

22

