
Cyflwyniad i UKROEd
Y cwmni nid-er-elw sy’n gyfrifol am reoli a gweinyddu Cynllun 
NDORS ar ran yr Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd.

PWY YDYM NI 
BETH YDYM YN EI WNEUD

Ni sy’n darparu llywodraethiant canolog, safonau a chysondeb 
cynllun NDORS yr heddlu (Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi 
Troseddwyr Gyrru). Rôl UKROEd yw cynorthwyo heddluoedd i 
gynnig cyrsiau o safon uchel, yn gyson ymhob un o ardaloedd 
yr heddlu, er mwyn newid ymddygiad pobl a chwarae ein rhan 
bwysig yn y gwaith o leihau gwrthdrawiadau, marwolaethau 
ac anafiadau defnyddwyr y ffordd.
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Bwriad y ddogfen hon yw esbonio sut y sefydlwyd UKROEd, 
ein strwythur a’n hamcanion cyfredol, a’n meysydd cyfrifoldeb 
arbenigol. 

Rydym yn darparu llywodraethiant canolog, safonau a chysondeb 
cynllun NDORS yr heddlu (Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi 
Troseddwyr Gyrru). Er bod y cynllun wedi bod yn weithredol 
am fwy nag 20 mlynedd, dim ond yn 2016 y sefydlwyd ein 
strwythurau llywodraethu newydd. Ers, hynny, rydym wedi parhau 
i ddatblygu a chryfhau ein dull gweithredu.  

Ar y tudalennau nesaf byddwch yn cael cyfle i ddysgu rhagor am 
UKROEd: ein gweledigaeth, ein strategaethau a’n strwythurau 
yn ogystal â’r wybodaeth ymarferol arbennig sy’n sail i’n 
gweithrediadau. 

Croeso i UKROEd
Cyflwyniad a mynegai

- 2  -



Cyflwyniad i UKROEd 
Gan Ruth Purdie, Prif Weithredwr
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Gadewch i minnau hefyd eich croesawu i UKROEd. Gobeithio y byddwch yn canfod fod yr wybodaeth yr ydym wedi ei chrynhoi yn 
ddefnyddiol ac yn berthnasol.

Pwy neu beth yw UKROEd?
Ni yw’r sefydliad sy’n gyfrifol am ddarparu Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru yr heddlu (a elwir yn NDORS) ledled 
y wlad. Bydd y rhan fwyaf o bobl wedi clywed am ‘gyrsiau ymwybyddiaeth cyflymder’ – ac mae’r rhain yn cyfrif am gyfran helaeth o’n 
gwaith. Ond, mae saith cwrs ym mhortffolio NDORS mewn gwirionedd, ac rydym yn gweithio gyda heddluoedd a’r sefydliadau sy’n 
darparu’r cyrsiau i sicrhau ansawdd a chysondeb.

Beth yn union mae’r gwaith o gynnal cynllun NDORS yn ei olygu?
Rydym yn sicrhau bod ein cyrsiau’n ddefnyddiol. Rydym yn gwneud hynny drwy gysylltu’n rheolaidd ac yn effeithiol â heddluoedd, 
sy’n cyfarwyddo gwaith ein tîm datblygu cyrsiau. Rydym hefyd yn sicrhau fod pawb sydd wedi’i drwyddedu i ddarparu ein cyrsiau 
wedi cyrraedd – ac yn cynnal - safonau penodol arbennig o ran gwybodaeth o’r cyrsiau a’r dechneg gyflwyno. Rydym yn gyfrifol am 
gynnal cronfa ddata dra diogel sy’n cadw manylion unigolion sydd wedi bod ar ein cyrsiau ac sy’n rhoi gwybod i heddluoedd a yw 
rhywun yn gymwys i fynd ar gwrs.

A yw UKROEd yn sefydliad masnachol annibynnol?
UKROEd yw adran fasnachu ein rhiant-elusen, yr Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd. Ar ei rhan, rydym ni’n gyfrifol am y cyrsiau 
NDORS. Er mwyn sicrhau ansawdd a chysondeb ar draws ein gwaith, cawn ein tywys gan Fwrdd Cyfarwyddwyr.

Pwy sy’n ariannu UKROEd?
Mae’n bosibl gweld manylion ein model ariannu ar dudalen 12.

Gobeithio y bydd yr e-Lyfr hwn o ddefnydd i ddangos i chi sut yr ydym yn parhau i adolygu a newid cynllun NDORS er mwyn 
cyrraedd y safonau uchaf a sicrhau’r canlyniadau gorau.



Mae UKROEd yn gwmni preifat nid-er-elw sy’n gyfrifol am reoli a 
gweinyddu’r Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru 
(NDORS) ar ran yr Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd. Mae’r 
Cynllun wedi tyfu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf 
ac, erbyn hyn, mae’n ymdrin â mwy na miliwn o gleientiaid bob 
blwyddyn. Am y rheswm hwn, ystyriwyd bod angen datblygu 
UKROEd fel cwmni gyda’i fwrdd cyfarwyddwyr ei hun, er mwyn 
sicrhau bod y cynllun yn cael ei lywodraethu’n gadarn.

Daw UKROEd o’r enw United Kingdom Road Offender Education - 
sy’n dangos y pwyslais a roddwn ar addysgu a hyfforddi gyrwyr sy’n 
cyflawni mathau penodol o droseddau traffig ledled y DU.

Dyma swyddogaethau UKROEd:
n datblygu cyrsiau 
n sicrhau safon hyfforddwyr a darparwyr 
n galluogi aelodau’r cyhoedd i ddewis ymhle yr hoffent fynd ar  gwrs
n alldalu ffioedd cyrsiau a delir gan aelodau’r cyhoedd sy’n mynychu                               
    cyrsiau, er mwyn adennill costau gweinyddol darparwyr cyrsiau a 
    gweithgareddau gorfodaeth yr heddlu.

Ynghylch UKROEd
Pwy ydym ni, beth ydym yn ei wneud a 
sut rydym yn gweithio
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Gan ein bod yn 
gweithredu fel sefydliad 

nid-er-elw, rydym yn 
rhoi unrhyw warged 

i’n rhiant-elusen, 
yr Ymddiriedolaeth 

Diogelwch ar y Ffyrdd. 
Diolch i’r trefniant hwn, 
mae’r Ymddiriedolaeth 
Diogelwch ar y Ffyrdd 

wedi gallu dyfarnu £2.7m 
mewn grantiau (hyd 
ddiwedd mis Mawrth 
2019) ac mae ganddi 

£2.6m pellach ar gael ar 
gyfer cyllido yn y dyfodol. 

“
“

Ruth Purdie,  
Prif Weithredwr
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Strategaeth, 2021 - 2024

Gweledigaeth

Dim marwolaethau nac anafiadau 
difrifol o gwbl ar ffyrdd y DU

Ein  
Gweledigaeth

Dim  
marwolaethau 
nac anafiadau 

difrifol o gwbl ar 
ffyrdd y DU

Ein Diben
Datblygu,  

trwyddedu a rheoli 
ansawdd rhaglen 

genedlaethol o 
addysg a dysgu i 

ddylanwadu ar holl 
ddefnyddwyr y ffyrdd 
i fod yn fwy diogel ac 

ystyriol.

Diben

Datblygu, trwyddedu a rheoli ansawdd rhaglen genedlaethol 
o addysg a dysgu i ddylanwadu ar holl ddefnyddwyr y ffyrdd i 

fod yn fwy diogel ac ystyriol.

Amcan

Amcan

Atal ail 
droseddu

Atal 
troseddu

Blaenoriaethau

Ymchwilio a gwerthuso 
cyfleoedd i atal troseddu

Sicrhau cydymffurfiad 
â safonau a sicrhau 

ansawdd

Rhaglenni ad-
dysg hygyrch o 

ansawdd da

Ymddiriedaeth a hy-
der cryf gan y rhan--
ddeiliaid a’r cyhoedd

sylfaen

GWERTHOEDD

Technoleg  
Gwybodaeth ddiogel, 
arloesol ac aliniedig

Ein Nodau
Atal troseddu

Atal aildroseddu
Rydym yn parhau i ganolb-
wyntio ar gyflawni ein dau 

nod strategol. 
Byddwn yn alinio ein cyn-
llun darparu strategol a’n 

dangosyddion perfformiad 
allweddol er mwyn cefnogi’r 

nodau hyn.

Egwyddorion 
Plismona

Model busnes 
ymatebol a  
chynhwysol

Lles Cynhwysol Cydweithredol Dysgu Rhagoriaeth

Gweithlu brwdfrydig, 
ystwyth a hyblyg sy’n 

cael eu cefnogi

Llywodraethu 
cadarn

Enw da, cyfathrebu 
a marchnata cryf i’r 

brand
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Blaenoriaethau
Er mwyn cyflawni ein nodau, rydym wedi datblygu cyfres glir o flaenoriaethau ar 
gyfer 2021 – 2024. Byddwn yn mesur cynnydd yn flynyddol ac yn ei werthuso’n 
barhaus i sicrhau ein bod yn cyflawni ein nodau.

Ymddiriedaeth a hyder 
cryf gan y rhanddeiliaid 
a’r cyhoedd

Rhaglenni Addysg  
Hygyrch o Ansawdd Da 

Sicrhau Cydymffurfiad â 
Safonau a Sicrhau  
Ansawdd

Ymchwilio a Gwerthuso 
Cyfleoedd i Atal  
Troseddu

Byddwn yn creu perthynas gadarnhaol 
gyda phawb sy’n cymryd rhan yn y Cynllun 
Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru. 

Byddwn yn datblygu sianelau cyfathrebu 
effeithiol, fel ein bod yn gallu rhagweld yn 
well ac ymateb yn briodol i anghenion gwa-
hanol y rhanddeiliaid.

Byddwn yn datblygu strategaeth gyfathrebu 
a hyder cyhoeddus effeithiol.

Byddwn yn datblygu rhaglenni addysgol o 
ansawdd da sy’n gynhwysol a hygyrch ac 
sy’n dod â newid i ymddygiad ac agwedd 
defnyddwyr y ffyrdd.

Byddwn yn cefnogi datblygiad proffesiynol 
ein staff a’r bobl hynny sy’n cyfranogi yn y 
gwaith o ddarparu NDORS.

Byddwn yn cynllunio, datblygu a darparu 
Academi UKROEd effeithiol sy’n cefnogi 
NDORS. 

Byddwn yn datblygu, rheoli a gwerthuso 
ein dull o sicrhau cydymffurfiaeth ar gyfer 
unigolion a sefydliadau fel ei gilydd.

Byddwn yn cynnal y safonau proffesiynol 
mwyaf o ran ymddygiad a pherfformiad.  
Byddwn yn ymateb yn gyfrifol, yn briodol ac 
yn gymesur i bob cwyn. 

Byddwn yn glynu at y fframwaith gw-
erthoedd ac ymddygiad.

Mewn cydweithrediad ag amrywiaeth 
o bartneriaid, byddwn yn pennu ac yn
datblygu cyfleoedd cyn-troseddu i wella
diogelwch ar y ffyrdd.

Byddwn yn canfod cyfleoedd drwy amry-
wiaeth o wahanol gyfryngau, yn cynnwys y 
ddarpariaeth rithwir a’r ddarpariaeth ystafell 
ddosbarth, i leihau perygl ar y ffordd.



Cwrdd â’r tîm
Strwythur tîm UKROEd

Dave Jones
Prif Swyddog Gweithredu

Alan Jones
Pennaeth Safonau Proffesiynol 

a Thrwyddedu

Sarah Di Salvo
Pennaeth Dysgu a 
Datblygu Cyrsiau

Stephen Cole
Pennaeth Rheoli Data a 

Diogelwch

Carol Melhuish
Pennaeth Cymorth Busnes 

Ruth Purdie
Prif Weithredwr

Y Bwrdd 
Cyfarwyddwyr

Hugh Sutherland
Cyfarwyddwr Cyllid

Vicky Potter
Rheolwr y 
Rhaglen Asesu

Tîm Asesu 
UKROEd

14 aseswr 
annibynnol

Amanda Jewell
Gweinyddwr yr 
Academi

Veronica Lee
Rheolwr Safonau 
Proffesiynol
 

Michelle Potter
Rheolwr Safonau 
Proffesiynol

Paul White
Dadansoddwr 
Data

Jacqueline Benson 
Cymorth Prosiect a 
Chaffael 

Nick Binns 
Rheolwr Iechyd, 
Diogelwch a Risg

Sarah Williams 
Swyddog Cyllid

Alan Button
Rheolwr Cynnyrch 
DORS 

Clare Llewellyn
Swyddog 
Cymorth Busnes a 
Pherfformiad 

Jon Robertson
Pennaeth Ymgysylltiad 

Rhanddeiliaid 
a Chyfathrebu

Karen Stringer
Rheolwr Cyswllt 
Cenedlaethol yr 
Heddlu a Darparwyr
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Mae UKROEd yn gweithio gydag arbenigwyr blaenllaw ym 
maes ymddygiad defnyddwyr y ffyrdd i ddatblygu, adolygu a 
darparu cyrsiau o safon uchel mewn newid ymddygiad. Rydym yn 
ymfalchïo yn safon y bobl sydd yn ein Huned Ymchwil a Datblygu, 
ac yn effeithiolrwydd y cyrsiau a gynhyrchir ganddynt.

Rydym hefyd yn sicrhau fod gan yr holl addysgwyr a hyfforddwyr 
sy’n gweithio gyda ni ddealltwriaeth lawn o gynnwys yr holl 
gyrsiau a ddarperir ganddynt.

Yn goruchwylio aelodau’r Uned Ymchwil a Datblygu mae 
academydd arweiniol sy’n gyfrifol am ddatblygu a chynnal cyrsiau 
cyfamserol. Mae’r uned yn darparu dogfennaeth glir sy’n disgrifio 
sail seicolegol y cyrsiau a sut y dylent gael eu darparu.

Mae pob cwrs yn cael ei ddiweddaru’n flynyddol, gydag 
adolygiadau llawn bob tair blynedd, yn seiliedig ar y dystiolaeth 
academaidd ddiweddaraf a chanlyniadau ymchwiliadau 
gwerthuso. Cynhelir adolygiadau amrywiaeth a chynhwysiad 
hefyd. Mae’r adolygiadau hyn yn sicrhau ein bod yn darparu 
cyrsiau cyfamserol yn gyson a rhai sy’n addas i’r pwrpas.

Newid Ymddygiad
Gyda chefnogaeth ymchwil gadarn
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Dangosodd adroddiad gan Ipsos 
MORI yn 2018 fod targedu ymddygiad 

modurwyr drwy gyfrwng cyrsiau 
UKROEd wedi gostwng y tebygolrwydd 
y byddent yn aildroseddu o fewn chwe 

mis o hyd at 23 y cant. Dangosodd yr 
adroddiad hefyd, o edrych ar gyfnod 

o dair blynedd, bod cymryd rhan yn y 
cwrs yn ffordd fwy effeithiol o ostwng 

ail gyflawni troseddau cyflymder na 
dirwy a phwyntiau cosb.

Mae’r adroddiad hwn wedi’i seilio ar 
ddata a ddarparwyd ar gyfer 2.2. miliwn 

o yrwyr gan ddefnyddio cofnodion a 
ddarparwyd gan 13 o heddluoedd yn 
Lloegr ar gyfer y cyfnod 2012 -2017. 

O’r rhain, roedd 1.4 miliwn wedi derbyn 
cynnig i gymryd y cwrs Ymwybyddiaeth 

Cyflymder Cenedlaethol.



Taith y Cleient
Mynychu ein cyrsiau 
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Gall gyrwyr a reidwyr sy’n bodloni’r meini prawf cyhoeddedig ddewis mynd ar gwrs NDORS yn lle cael 
dirwy gyda phwyntiau cosb. Gan fod y mwyafrif llethol o’n cleientiaid yn mynd ar y Cwrs Ymwybyddiaeth 
Cyflymder Cenedlaethol, byddwn yn defnyddio hwn i ddangos y gwahanol gamau:

1. Y llythyr  
Byddwch yn derbyn llythyr sy’n dweud bod eich cerbyd wedi cael ei ganfod yn goryrru ac yn 
gofyn i chi pwy oedd yn gyrru ar y pryd. Mae’n rhaid i chi ateb y llythyr hwn. Os oeddech chi’n 
gyrru, llenwch eich manylion a chofiwch gynnwys rif eich trwydded yrru oherwydd, hebddo, 
ni all yr heddlu wirio a ydych chi’n gymwys i fynd ar gwrs ymwybyddiaeth cyflymder. 

2. Y dewis  
Os ydych chi’n gymwys, byddwch yn derbyn llythyr arall gan yr heddlu gyda thri opsiwn:  
- mynychu cwrs addysg 
- cosb sefydlog, gyda dirwy a thri phwynt ar eich trwydded  
- mynd i’r llys  
Mae’r dewisiadau hyn, a’r broses o archebu cwrs, yn cael eu hesbonio’n 
glir mewn fideo byr sydd ar gael ar wefan NDORS. 

3. Yr archebu  
Mae’r rhan fwyaf o yrwyr a reidwyr yn cael y cynnig o fynd ar gwrs gan ddefnyddio’r 
system archebu ar-lein. Mae hyn yn caniatáu iddynt weld map o gyrsiau mewn lleoliadau 
sy’n gyfleus iddynt, er y gallent ddewis mynychu cwrs bron yn unrhyw le yn y wlad. 
Yna maen nhw’n dewis amser, dyddiad a lleoliad cyfleus, ac yn talu am y cwrs.  

4. Y cwrs  
Cynhelir cyrsiau mewn lleoliadau cyfforddus, lle mae grwpiau o 20 i 24 o bobl 
yn treulio hanner diwrnod dan ofal proffesiynol dau gyflwynydd profiadol. 
Gellir gweld manylion am gynnwys y cyrsiau ar dudalennau 10 ac 11.

5. Ar ôl y cwrs  
Nid oes unrhyw brawf, a dim gweithredu i ddilyn. Unwaith y bydd cleient wedi 
cwblhau’r cwrs ni fydd unrhyw gamau gweithredu pellach mewn perthynas 
â’r drosedd wreiddiol, dim dirwy i’w thalu a dim gofyniad i fynd i’r llys. 

Dyma ychydig o’r 
adborth yr ydym wedi 
ei dderbyn gan bobl a 
fynychodd ein cyrsiau:

Roedd wedi ei lunio’n dda iawn …

Dysgais lawer.

Gwych … wedi ei fwynhau’n fawr…



Esbonio’r cyrsiau NDORS (1)
Mynd ar ein cyrsiau
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Gweithredir cynllun NDORS ar ran yr heddlu, sy’n cydnabod bod 
gwerth mewn ceisio newid y ffordd mae pobl yn gyrru yn hytrach na 
rhoi dirwy a phwyntiau cosb ar drwyddedau am droseddau traffig.  
Mae’r heddlu’n nodi’r troseddau hynny y dymunant allu cyfeirio eu 
cleientiaid ar gwrs am eu cyflawni ac yna mae’r Uned Ymchwil a 
Datblygu’n datblygu cwrs newid ymddygiad i ymdrin â’r troseddau 
penodol hynny.

Y brif sialens wrth ddatblygu cwrs yw bod pobl yn troseddu am 
amrywiaeth o wahanol resymau. Efallai nad ydynt yn gwybod beth 
yw’r rheolau traffig, neu efallai nad ydynt wedi sylwi eu bod yn eu torri. 
Efallai nad ydynt yn deall pam y mae’n bwysig cadw at reolau, neu 
efallai eu bod yn credu bod rhywbeth ynglŷn â phwy ydyn nhw neu eu 
sefyllfa, sy’n golygu ei bod hi’n iawn neu’n ddiogel iddyn nhw dorri’r 
rheolau. Mae angen i’r cyrsiau weithio ar gyfer pob un o’r rhesymau 
hyn. Felly, maent yn cynnwys gwybodaeth yn ogystal â llawer o fyfyrio 
a thrafod, gan roi cyfle i’r cleientiaid archwilio eu hymddygiad eu 
hunain a pha newidiadau sydd angen iddynt eu gwneud er mwyn dod 
yn yrwyr neu’n reidwyr mwy diogel ac ystyriol. Ar ôl datblygu’r cwrs, 
mae’n cael ei gynnal fel cwrs peilot i sicrhau ei fod yn gweithio cyn 
iddo fod ar gael yn genedlaethol.

Mae pob heddlu naill ai’n darparu’r cyrsiau NDORS eu hunain neu’n 
penodi sefydliad allanol i’w darparu. Pwy bynnag sy’n darparu’r 
cyrsiau, byddant yn defnyddio’r un deunyddiau yn union ac yn dilyn 
yr un fformat yn union. Mae hyfforddwyr sy’n darparu’r cwrs wedi eu 
hyfforddi fel eu bod yn gallu teilwra trafodaethau i ateb anghenion 
cleientiaid unigol, ac i helpu pob cleient i gynhyrchu cynllun 
gweithredu er mwyn defnyddio’r hyn y maen nhw wedi’i ddysgu.



Esbonio’r cyrsiau NDORS (2)
Gallai ein cyrsiau gael eu cynnig gan heddluoedd fel opsiwn yn lle 
erlyniad am droseddau traffig penodol.
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RiDE 
Mae’r cwrs ystafell ddosbarth hwn i droseddwyr 
cerbydau modur dwy olwyn sy’n cymryd risgiau 
annerbyniol ar y ffordd ac sydd felly’n debygol 
o achosi perygl iddyn nhw eu hunain ac i 
ddefnyddwyr eraill y ffordd. Nod y cwrs yw meithrin 
agweddau mwy diogel a chyfrifol tuag at reidio, a 
chynyddu’r cymhelliant i reidio mewn ffordd sy’n 
ystyriol o ddefnyddwyr eraill y ffordd.

Seiclo Diogel ac Ystyriol
Cwrs ar-lein rhyngweithiol 30 munud sydd wedi ei 
anelu at seiclwyr a gafodd eu stopio gan yr heddlu 
am seiclo drwy olau coch, seiclo heb oleuadau 
neu seiclo ar balmentydd a llwybrau nad ydynt yn 
agored i seiclwyr.

Gyrru Diogel ac Ystyriol
Cyfeirir cleientiaid i’r cwrs hwn os ydynt wedi 
bod yn rhan o wrthdrawiad. Mae’r cwrs yn 
gwella dealltwriaeth y cleientiaid o achosion a 
chanlyniadau negyddol gyrru peryglus ac anystyriol, 
pwysigrwydd rhagweld peryglon a’r rhesymau pam 
y gallai’r ffordd y maen nhw eu hunain yn gyrru fod 
yn anniogel neu’n anystyriol. Treulir hanner y cwrs ar 
y ffordd gyda Hyfforddwr Gyrru lefel Uwch lle mae 
cleientiaid yn derbyn hyfforddiant ymarferol wedi’i 
deilwra’n arbennig ar eu cyfer.

Beth sy’n ein Gyrru Ni
Lluniwyd y cwrs hwn i gleientiaid 
sydd wedi gyrru heb ddigon o ofal a 
sylw, neu reolaeth ac ystyriaeth, gan 
gynnwys gyrru’n rhy agos at y cerbyd 
o’u blaen a throseddau goleuadau 
traffig, a pheidio â stopio wrth 
groesfannau i gerddwyr. Mae’n helpu 
cleientiaid i sylweddoli pam maen 
nhw’n gyrru’n beryglus, yr effaith mae 
hyn yn ei gael ar ddefnyddwyr eraill 
y ffordd a’r hyn y gallant ei wneud i 
yrru’n fwy ystyriol yn y dyfodol.

Eich Gwregys Eich Bywyd
Cwrs rhyngweithiol ar-lein 30 munud 
sy’n ceisio helpu pobl i newid eu 
harferion o beidio â gwisgo gwregys 
diogelwch, ac sy’n rhoi technegau 
allweddol iddyn nhw ar gyfer newid. 

Ymwybyddiaeth Traffyrdd Cenedlaethol
Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â throseddau 
ar draffyrdd e.e. gyrru’n gyflymach na 
therfynau cyflymder newidiol a gyrru 
mewn lonydd sydd wedi eu cau. Mae’r 
cleientiaid yn dysgu sut y mae traffyrdd 
clyfar yn gweithio, ystyr arwyddion y 
draffordd a sut i ddefnyddio traffyrdd 
yn ddiogel. Maen nhw’n canfod pa 
newidiadau y byddant yn eu gwneud i 
sicrhau eu bod yn gyrru’n ddiogel yn y 
dyfodol. 

Ymwybyddiaeth Cyflymder 
Cenedlaethol
Cafodd y cwrs hwn ei lunio i helpu 
cleientiaid i adnabod terfynau 
cyflymder, sylweddoli pam nad yw hi’n 
ddiogel gyrru’n rhy gyflym, a deall y 
canlyniadau posibl iddyn nhw ac i eraill 
os byddant yn goryrru. Mae’n eu helpu i 
adnabod ac i wrthsefyll unrhyw bwysau 
a roddir arnynt i oryrru gan bobl eraill a 
chanddyn nhw eu hunain, ac i gynllunio 
beth sydd angen iddyn nhw ei wneud 
er mwyn gyrru ar gyflymder diogel.



Ym mis Mawrth 2020, newidiodd y byd yn gyfan gwbl. Roedd 
Coronafeirws eisoes wedi lledaenu drwy bob rhan o’r Deyrnas 
Unedig ac roedd y cyfyngiadau mwyaf llym a welodd y wlad 
erioed ar fin cael eu gorfodi arnom. Yn y cyd-destun hwn, ac 
yn dilyn ymgynghoriad â Chyngor Cenedlaethol Penaethiaid 
yr Heddlu, cyhoeddodd UKROEd ei fod yn gohirio ei gyrsiau 
ystafell ddosbarth. 

Ar unwaith, dechreuodd aelodau tîm UKROEd ddatblygu 
fersiwn rithwir o’r Cwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder 
Cenedlaethol (iNSAC), ac roedd hwn ar gael i’w gleientiaid 
cyntaf ddim ond saith diwrnod yn ddiweddarach. Yn dilyn 
hynny, cafwyd fersiynau rhithwir o’r Cwrs Ymwybyddiaeth 
Traffyrdd Cenedlaethol (iNMAC), ‘Beth sy’n ein Gyrru Ni’ (iWDU) 
a’r adran ystafell ddosbarth o’r cwrs ‘Gyrru Diogel ac Ystyriol’ 
(iSCD). 

Trwy greu’r cyfle rhithwir hwn, sicrhawyd na fyddai hyd at 
chwarter miliwn o bobl yn cael eu gwthio’n sydyn i system 
gyfiawnder troseddol a oedd eisoes yn orlawn, ar ôl gohirio’r 
cyrsiau ystafell ddosbarth.

Ymateb UKROEd i COVID-19  
Gohirio cyrsiau ystafell ddosbarth a symud i ddarpariaeth rithwir
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Daeth yn glir yn fuan iawn y byddai’r pandemig yn broblem 
hirdymor yn ein bywydau, ond aethom ati er hynny i ddatblygu 
cynlluniau ar gyfer dychwelyd i ddarparu ein cyrsiau yn yr 
ystafell ddosbarth pan fyddai’r amgylchiadau’n caniatáu hynny. 

Er mwyn gwneud hyn roedd hi’n hanfodol i ni gael 
dealltwriaeth glir o bryderon y cyhoedd, ynghyd â’r mesurau 
priodol i fynd i’r afael â nhw. Roedd ein fframwaith ‘Cadwch yn 
Ddiogel’ yn ymgrynhoi strategaeth wedi’i chynllunio’n ofalus 
lle roedd ein polisïau a’n gweithdrefnau newydd yn cael eu 
cyflwyno a’u hesbonio’n glir. Rhoddodd hynny dawelwch 
meddwl angenrheidiol iawn i bartneriaid gan sicrhau y byddai 
cyn lleied o risg ag oedd bosibl yn gysylltiedig â dychwelyd at 
gyrsiau ystafell ddosbarth.

Mae’r gwaith o ddatblygu’r fframwaith wedi parhau ers hynny, 
ac wedi’i arwain gan y data a’r wyddoniaeth. Mae hyn yn 
hysbysu’r llawlyfr ‘Cadwch yn Ddiogel’, sy’n nodi manylion yr 
hyn a ddisgwyliwn gan bawb sy’n gysylltiedig â’r broses, ac 
mae’n dangos y camau y bydd angen eu cymryd i sicrhau ei 
bod yn ddiogel dychwelyd.

Rydym yn gweithio i sicrhau y byddwn yn gallu dychwelyd at 
gynnig cyrsiau ystafell ddosbarth cyn gynted ag bydd hynny’n 
ddiogel. Diolch i gydymdrechion cynifer o bobl ymroddedig, 
rydym wedi dysgu llawer ynglŷn â’r hyn sydd angen ei roi 
mewn lle a sut i symud y busnes yn ei flaen yn ystod y 12 mis 
nesaf er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i weithio yn y ffordd 
fwyaf diogel bosibl.

Ymateb UKROEd i COVID-19   
Y fframwaith ‘Cadwch yn Ddiogel’
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Although it soon became clear that the pandemic would 
be part of our lives for the foreseeable future, we set about 
developing plans for a return to classroom delivery of our 
courses when circumstances permitted. 

Central to this was clear understanding of public concerns, 
along with appropriate measures to deal with them. Our ‘Stay 
Safe’  framework encapsulated a carefully-planned strategy in 
which our new policies and procedures were clearly presented 
and explained. This provided much-needed reassurance to 
partners and showed how any risk involved with a return to 
classroom-based courses would be minimised. 

Development of the framework has continued ever since then, 
guided by data and science. This informs the ‘Stay Safe’ manual, 
which sets out the details of what is expected of everyone 
involved in the process, and shows the steps that will needed 
to ensure that it is safe to return. 

We are working on a return of physical classroom-based 
courses as soon as it is safe. Thanks to the combined efforts 
of so many committed people, we know a great deal about 
what needs to be in place, and to take the business forward in 
the next six to 12 months to ensure we continue to operate as 
safely as possible.

The UKROEd response to COVID-19 
The ‘Stay Safe’ framework
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Rhan gyntaf pob ffi cwrs yw’r swm sefydlog am ‘Adfer Costau Heddlu Canolog’ sy’n cael ei dalu i’r 
heddlu y deilliodd yr achos ganddynt. Mae’r ffi yn cydymffurfio â chanllawiau Trysorlys EM ‘Rheoli Arian 
Cyhoeddus’. Mae’r gost hon yn talu am y gwaith gweinyddol sydd yn rhaid i’r heddlu ei wneud oherwydd 
y troseddwr y cynigir cwrs iddo/iddi maes o law. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys:
n cysylltu â’r ceidwaid cofrestredig, rheolwyr cludiant, cwmnïau prydlesu a chwmnïau hurio i ganfod y 
gyrrwr oedd yn gyfrifol 
n anfon y cynnig at y gyrrwr
n monitro cydymffurfiad â chynnig y cynllun, presenoldeb y troseddwr a gwarediad terfynol y drosedd

Mae UKROEd yn dychwelyd y ffi hon i’r heddlu a fu’n trin yr achos yn wreiddiol. Nid yw’r ad-daliad cost 
hwn yn cynnwys y weithred o orfodi’r troseddau.

Esboniad o ffioedd y cyrsiau
Mae ffioedd y cyrsiau’n amrywio, yn dibynnu ym mha ardal o’r wlad y mae 
gyrrwr yn dewis mynd ar gwrs, ond mae pob ffi yn cynnwys tair rhan wahanol.
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Mae’r ail ran, sydd hefyd yn sefydlog, yn mynd i UKROEd i dalu ei gostau wrth weinyddu’r cynllun ar ran yr heddlu 
a’r costau gweithredu wrth ddatblygu/cynnal cronfa ddata DORS+. Gan nad yw UKROEd yn cael gwneud elw, 
bydd unrhyw warged o’r rhan hon o’r ffi’n cael ei roi i’r Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd.

Y rhan olaf – y gydran amrywiol – yw’r gost o ddarparu’r cwrs i’r gyrrwr neu’r reidiwr. Gall heddluoedd ddewis 
darparu’r cyrsiau eu hunain, neu gallent roi contractau darparu i sefydliadau sector cyhoeddus neu breifat. Mae’r 
gost o ddarparu cyrsiau’n dibynnu ar nifer o ffactorau:
n cost hurio’r safle
n nifer y bobl sy’n mynychu 
n hyd y cwrs 
n cost hyfforddi staff
n cymhareb cyfranogwyr-hyfforddwyr 
n statws TAW y darparydd cwrs.



Hyfforddwyr brwdfrydig
Mae darparu cyrsiau o safon uchel bob amser gan bobl 
frwdfrydig, sy’n cael eu monitro gan aseswyr gwybodus, wrth 
wraidd ein hymrwymiad i safon. Rydym yn mynnu asesu pob 
un o’n hyfforddwyr trwyddedig bob dwy flynedd.

Addysgwyr sy’n ysbrydoli
Mae ein haddysgwyr yn sicrhau bod y cyrsiau’n cael eu darparu 
i safon uchel o’r cychwyn cyntaf, ac yn gyfrifol am ‘hyfforddi’r 
hyfforddwyr’. Fel arfer, byddant yn cyfranogi yng nghamau 
peilot cwrs newydd, lle byddant yn chwilio am negeseuon clir 
ddiffiniedig ynghyd â chyfleoedd i ryngweithio â chleientiaid yn 
ystod cwrs.

Datblygu Aseswyr
Mae’n ofynnol i bob un o’n haseswyr fynychu cyfarfodydd 
safoni o leiaf unwaith y flwyddyn, a bydd penodiad prif 
aseswyr yn ddiweddar yn helpu ein tîm i sicrhau bod ansawdd 
a chysondeb asesiadau’n cael eu datblygu ymhellach.

Cefnogi monitoriaid
Mae monitoriaid mewnol yn cael eu dewis a’u defnyddio gan 
bob darparydd cwrs i sicrhau cysondeb ac ansawdd da wrth 
ddarparu ein cyrsiau. Fel arfer, daw hyfforddwyr profiadol 
o amrywiaeth o rolau a sectorau blaenorol. Nid ydym yn eu 
recriwtio, ond rydym yn eu cefnogi hwy a’u datblygiad drwy 
gynnig amrywiaeth o gyfarfodydd a chyrsiau Academi iddynt (i 
gael manylion am Academi UKROEd, gweler tudalen 17).

Hyfforddwyr, aseswyr, addysgwyr a monitoriaid
Safonau a rolau
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Gwaith y tîm Sicrhau Ansawdd yw gofalu 
bod cyrsiau NDORS o safon uchel yn cael eu 
cyflwyno’n gyson. Er mwyn sicrhau bod hyn 
yn digwydd, mae pawb sydd â thrwydded i 
ddarparu cwrs yn cael eu hasesu’n rheolaidd gan 
bobl broffesiynol gymwys a phrofiadol. Rydym 
yn cynnig rhaglen hyfforddi a chynorthwyo 
gynhwysfawr – drwy Academi UKROEd – sydd 
wedi’i llunio’n unswydd i sicrhau profiad o’r 
safon uchaf i bobl sy’n mynychu ein cyrsiau. 
Cynigir rhaglenni hyfforddi a datblygiad i’n 
haddysgwyr, hyfforddwyr, sicrhawyr ansawdd 
mewnol a’n haseswyr.

Sicrhau Ansawdd
Sicrhau bod cyrsiau NDORS o safon uchel yn cael eu cyflwyno’n gyson.
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Y manylion:

Mae pob un o’n haddysgwyr, ein hyfforddwyr a’n darparwyr cwrs trwyddedig 
yn cael eu hasesu bob dwy flynedd.

Cedwir cronfa ddata o’n 900+ o hyfforddwyr ac mae hon yn cael ei diweddaru 
a’i gwirio’n rheolaidd i sicrhau bod modd cynhyrchu data ac adroddiadau 
dibynadwy sy’n caniatáu i’r tîm gyflawni eu hamcanion.

Mae pob asesydd yn mynychu cyfarfodydd safoni o leiaf unwaith y flwyddyn.

Mae penodi Asesydd Arweiniol wedi helpu’r tîm Sicrhau Ansawdd i sicrhau 
bod ansawdd a chysondeb yr asesiad yn cael eu gwella ymhellach.

Mae Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn allweddol i sicrhau bod aelodau’r Tîm 
Asesu’n cyflawni eu rolau yn broffesiynol.

Ers dyddiau cyntaf eu gweithrediad ym mis Mawrth 2019, mae cyrsiau cyntaf 
Academi UKROED wedi cael derbyniad da ac wedi eu gwerthuso’n dda hefyd.

Mae’r Academi wedi cynnal tri chwrs peilot sydd wedi cael adborth positif 
ac, o ganlyniad, bydd pedwar aelod o’r tîm yn dod yn Sicrhawyr Ansawdd 
Mewnol cymwysedig.



Mae Uned Ymchwil a Datblygu UKROEd yn gweithio gydag 
arbenigwyr arweiniol ym maes ymddygiad defnyddwyr y ffyrdd i 
ddatblygu, adolygu a darparu cyrsiau newid ymddygiad o safon 
uchel. Bob tair blynedd, bydd y cyrsiau’n cael eu hadolygu’n 
sylweddol, ac mae hyn yn cynnwys adolygu’r dystiolaeth 
ddiweddaraf sy’n ymwneud ag ymddygiad defnyddwyr y ffyrdd, y 
newid yn eu hymddygiad ac ail adeiladu’r cyrsiau ar sail y dystiolaeth 
honno, ynghyd ag adborth gan addysgwyr, hyfforddwyr ac aseswyr.

Ymchwil a datblygu
Sicrhau bod cynnwys y cyrsiau o safon uchel bob amser
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Darparu cynnwys cwrs sydd o safon uchel bob amser: 
• Mae’r cwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder Cenedlaethol a  
 ddiwygiwyd yn ddiweddar yn cynnig golwg ffres  
 a phroffesiynol gyda chymysgedd o gyfryngau sy’n  
 ei wneud yn fwy diddorol i holl gyfranogwyr y cwrs, a  
 darn o ffilm sy’n rhoi mwy o hygrededd i’r pwnc dan sylw.
• Mae animeiddiadau 3D o safon uchel a dylunio graffig  
 proffesiynol yn darparu cynnyrch diddorol a phroffesiynol.
• Mae’r Uned Ymchwil a Datblygu’n gweithio’n  
 agos â hyfforddwyr i fireinio cynnwys y cwrs. Mae  
 hyn wedi gwella eu gallu i ddarparu’r cyrsiau.
• Cynhyrchwyd llawlyfrau cwrs sy’n darparu llawer  
 mwy o fanylion ar sut i ddarparu’r cyrsiau.

Gyrru Diogel ac 
Ystyriol

Llawlyfr yr 
Hyfforddwr

2018 



Un gwarantiad allweddol yr ydym yn ei ddarparu yw ein 
bod yn cadw asedau gwybodaeth yn effeithiol a diogel, gan 
gydymffurfio’n llawn â GDPR a rheoliadau diogelu data’r DU. 
Rydym yn sicrhau bod ein cronfeydd data a’n hasedau gwybodaeth 
ffisegol yn effeithiol, effeithlon a diogel. Yn dilyn cyflwyno GDPR 
ym mis Mai 2018, aethom ati i sefydlu’r Cyd-bwyllgor Rheoli 
Risg ar gyfer Gwybodaeth oedd yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth 
Diogelwch ar y Ffyrdd, yr Heddlu a ninnau, er mwyn goruchwylio 

Rheoli data
Diogelu a chydymffurfio
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diogelwch yr wybodaeth yn ein systemau, creu cyfres o ddogfennau 
GDPR llawn, sicrhau hyfforddiant ychwanegol ac adolygu’r rhan hon 
o’r busnes.

Mae ein cronfa ddata, DORS+, yn gweithio’n agos ochr yn ochr â 
PentiP, system genedlaethol i brosesu cosbau sefydlog y Swyddfa 
Gartref a ddefnyddir gan yr holl heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. 
Mae mwy nag 80% o’r holl gynigion cwrs NDORS yn cael eu prosesu 
dros y rhyngwyneb rhwng y ddwy system.

Mae’r system DORS+ yn prosesu oddeutu dwy filiwn o wiriadau 
cymhwysedd a 1.4 miliwn o gyflawniadau cwrs bob blwyddyn.



Mae’r tîm Safonau Proffesiynol yn asesu ac ymchwilio unrhyw broblemau 
cydymffurfio a allai effeithio ar enw da UKROEd a’r cynllun NDORS. 
Ein cyfrifoldeb ninnau hefyd yw cydnabod esiamplau o waith da gan 
ddarparwyr a hyfforddwyr o ganlyniad i’r broses asesu.

Rydym yn ymdrin â’r holl gyfeiriadau a chwynion, sy’n amrywio o’r syml 
a’r rhwydd iawn i’r cymhleth.

Rydym yn adolygu pob un o’r 1000+ o asesiadau a wneir gan dîm 
aseswyr UKROEd o fewn blwyddyn.

Ble bynnag y bo modd rydym yn dilyn athroniaeth UKROEd o 
geisio dysgu ac annog gwelliant, yn hytrach na sancsiynu neu gosbi 
perfformiad a ystyrir yn annigonol.

Rydym yn trosglwyddo’r gwersi diweddaraf a ddysgwyd, ynghyd â 
gwybodaeth am y tueddiadau sy’n dod i’r amlwg, i’n darparwyr cyrsiau 
a hefyd i’n hyfforddwyr yn rheolaidd. Rydym yn goruchwylio cyfrifoldeb 
UKROEd i’r iaith Gymraeg ac yn darparu’r cyswllt rhwng yr holl adrannau 
a’n Huned Iaith Gymraeg a sefydlwyd yn ddiweddar.

Safonau Proffesiynol
Annog gwelliant
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Un gwarantiad allweddol yr ydym yn ei ddarparu yw ein 
bod yn cadw asedau gwybodaeth yn effeithiol a diogel, gan 
gydymffurfio’n llawn â GDPR a rheoliadau diogelu data’r DU. 
Rydym yn sicrhau bod ein cronfeydd data a’n hasedau gwybodaeth 
ffisegol yn effeithiol, effeithlon a diogel. Yn dilyn cyflwyno GDPR 
ym mis Mai 2018, aethom ati i sefydlu’r Cyd-bwyllgor Rheoli 
Risg ar gyfer Gwybodaeth oedd yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth 
Diogelwch ar y Ffyrdd, yr Heddlu a ninnau, er mwyn goruchwylio 

Rheoli data
Diogelu a chydymffurfio
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diogelwch yr wybodaeth yn ein systemau, creu cyfres o ddogfennau 
GDPR llawn, sicrhau hyfforddiant ychwanegol ac adolygu’r rhan hon 
o’r busnes.

Mae ein cronfa ddata, DORS+, yn gweithio’n agos ochr yn ochr â 
PentiP, system genedlaethol i brosesu cosbau sefydlog y Swyddfa 
Gartref a ddefnyddir gan yr holl heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. 
Mae mwy nag 80% o’r holl gynigion cwrs NDORS yn cael eu prosesu 
dros y rhyngwyneb rhwng y ddwy system.

Mae’r system DORS+ yn prosesu oddeutu dwy filiwn o wiriadau 
cymhwysedd a 1.4 miliwn o gyflawniadau cwrs bob blwyddyn.



Ein digwyddiadau
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Cynhadledd Genedlaethol UKROEd
Bob blwyddyn ym mis Rhagfyr mae 
UKROEd yn cynnal ei Gynhadledd 
Genedlaethol sydd bob amser yn 
boblogaidd gyda chynrychiolwyr 
o heddluoedd a darparwyr cyrsiau 
trwyddedig, yn ogystal â gwesteion 
gwadd o asiantaethau eraill. Er bod 
themâu a phynciau’n amrywio wrth 
gwrs, rhoddir pwyslais ar rannu 
arferion da a dysgu oddi wrth ein 
gilydd.

Ac mewn mannau eraill
Mae cynrychiolwyr UKROEd yn 
ymwneud fwyfwy â digwyddiadau mwy 
cyffredinol am ddiogelwch y ffordd, 
megis Cynhadledd Flynyddol Road 
Safety GB, digwyddiadau diweddaru’r 
National Road Policing Intelligence 
Forum, y Gynhadledd Gyrwyr Hŷn 
ddiweddar yn Llundain a chynhadledd 
corff dyfarnu.

Diweddariadau blynyddol i addysgwyr
Cynhelir y cyfarfodydd hyn ym mis 
Hydref bob blwyddyn fel arfer ac 
maen nhw’n cysylltu addysgwyr 
gydag aelodau Uned Datblygu Cyrsiau 
UKROEd. Ceir cyfleoedd i drafod 
cynnwys a darpariaeth cyrsiau ac i 
ofyn cwestiynau penodol am unrhyw 
bynciau perthnasol.

Cynadleddau Hyfforddwyr
Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle 
ardderchog i bobl sy’n darparu 
cyrsiau NDORS gyfarfod, i drafod 
pynciau perthnasol, cyfnewid 
profiadau a gofyn cwestiynau i 
aelodau allweddol tîm UKROEd. 
Mae adborth yn dangos yn 
rheolaidd bod hyfforddwyr hefyd 
yn gwerthfawrogi’n arbennig yr 
amser sy’n cael ei neilltuo ym mhob 
digwyddiad ar gyfer trafodaeth 
anffurfiol.



UKROEd yw’r is-gwmni masnachu nid-er-elw sy’n eiddo yn llwyr 
i’r Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd. Trwy weithredu’r 
Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru a thrwy 
addysgu troseddwyr y ffordd, rydym yn gwneud y gwaith 
masnachu ar gyfer diben pennaf yr elusen, ac rydym yn helpu i 
gyflawni ei hamcanion elusennol.     

Er bod UKROEd wedi bod yn gweithredu am fwy nag 
20 mlynedd, dim ond yn 2016 y sefydlwyd strwythurau 
llywodraethu cyfredol UKROEd wedi i’r Ymddiriedolaeth 
Diogelwch ar y Ffyrdd gael ei chreu fel rhiant-elusen iddo. Mae’r 
Ymddiriedolaeth yn elusen ddyfarnu grantiau sy’n ymrwymedig 
i wneud ffyrdd y DU yn fwy diogel, ac mae hi’n sicrhau ei bod yn 
cael effaith drwy ariannu mesurau ymarferol, gwaith ymchwil, 
lledaenu gwybodaeth ac addysg.

Adolygodd yr elusen ei strategaeth dyfarnu grantiau yn ystod 
2018 a dyma’r canlyniadau:

Ar sail ymgynghoriad ar-lein gyda’r rhanddeiliaid am 
flaenoriaethau wrth gyllido, bydd yr Ymddiriedolaeth yn 
gwahodd ceisiadau o dan un brif thema bob blwyddyn.

Thema 2019 oedd ‘Dulliau arloesol o dawelu traffig a darparu 
ar gyfer defnyddwyr ffordd bregus’, a’r thema a ddewiswyd ar 
gyfer 2020 yw ‘Sut y gellir defnyddio technoleg i ostwng gyrru 
anniogel’.

Lansiodd yr Ymddiriedolaeth Raglen Grantiau Bach a agorodd 
yn hydref 2019 a’r blynyddoedd dilynol. Bydd symiau o 10k-£30k 
ar gael i bob prosiect, gyda maint y gronfa gyffredinol yn £120k 

ar gyfer y rhaglen Grantiau Bach. Nid oes rhaid i’r prosiectau 
gysylltu â thema’r brif raglen ar gyfer y flwyddyn honno.

Bydd rhaglen grantiau ‘ymatebol agored’ (yn yr un ffordd, 
mae’r Ymddiriedolaeth wedi gweithredu ei chyllido hyd at, ac 
yn cynnwys, 2018) yn agor ar gyfer ceisiadau bob trydedd neu 
bedwaredd flwyddyn, h.y. ni fydd rhaid i brosiectau gysylltu â 
thema arbennig.

Gellir gweld rhai o’r prosiectau sy’n cael eu cyllido yn www.
roadsafetytrust.org.uk
 
 
 

Yr Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd 
Elusen ddyfarnu grantiau sy’n ymrwymedig i wneud ffyrdd y Deyrnas Unedig yn fwy diogel.
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Rydym wedi ariannu 35 o brosiectau ac 
wedi dyfarnu £2.7 miliwn mewn grantiau 
ers i’r elusen gael ei sefydlu yn 2014, gan 

ddod yn ariannwr grantiau annibynnol 
mwyaf mentrau diogelwch ffyrdd yn y DU

“

“
Gwneud ffyrdd yn fwy diogel
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