
 

Strategaeth Doiledau – Asesu Anghenion 

Mae gan Gyngor Sir Penfro gyfrifoldeb i asesu angen y gymuned am doiledau ac i 

roi cynllun ar waith i ddiwallu’r anghenion a nodir. 

Mae gennym ddiddordeb mewn clywed wrth y rhai sy’n defnyddio’r toiledau sy’n 

agored i’r cyhoedd yn Sir Benfro, yn ogystal ag wrth sefydliadau sy’n darparu 

toiledau i’w defnyddio gan y cyhoedd neu a fyddai â diddordeb mewn gwneud 

hynny. 

Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn ein helpu ni i adeiladu darlun o anghenion y 

gymuned. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i helpu paratoi strategaeth doiledau, a 

byddwn yn ei chyhoeddi erbyn 31 Mai 2019. 

Cyfleusterau Toiledau Sir Benfro 

At ddibenion yr arolwg hwn a’r strategaeth derfynol, mae’r term toiled yn cynnwys y 

canlynol hefyd: 

▪ cyfleusterau newid cewynnau i fabanod  

▪ cyfleusterau newid i bobl gydag anableddau 

Gellir dod o hyd i’r rhain mewn adeiladau cyhoeddus fel: 

▪ llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol 

▪ adeiladau preifat fel caffis, tai bwyta, tafarndai a siopau 

yn ogystal â’r toiledau cyhoeddus a gynhelir gan Cyngor Sir Penfro neu gan gyngor 

tref neu gymuned. 

Cynnig i godi’r ffioedd ar gyfer toiledau Cyngor Sir Penfro 

Hoffem glywed eich barn hefyd ar y cynigion i godi’r ffioedd ar gyfer y toiledau sy’n 

cael eu cynnal a’u cadw gan Cyngor Sir Penfro ar hyn o bryd.  

Eich barn 

Gallwch roi’ch barn trwy lenwi ein ffurflen ymateb ar-lein. 

Neu, argraffwch a llenwch y ffurflen ar gopi caled. Ar ôl ei llenwi, sganiwch hi a’i 

hanfon trwy e-bost at surveys@pembrokeshire.gov.uk 

Gallwch roi’ch barn trwy lenwi’r ffurflen ymateb sydd ynghlwm. 

Postiwch i: Cyngor Sir Penfro,  Polisi, 2D Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP 

Ymatebwch erbyn ddydd Gwener 2 Tachwedd 2018 



CWESTIYNAU I DDEFNYDDWYR TOILEDAU SIR BENFRO 

Cwestiwn 1. Ydych chi wedi defnyddio cyfleuster toiledau yn Sir Benfro a 

oedd ar agor i’r cyhoedd yn ystod y 12 mis diwethaf?(ticiwch un yn unig) 

 Ydw – ewch i 1a.  Nac ydw – ewch i Gwestiwn 5.  

1a. Os ydych, pa mor aml ddywedech chi eich bod chi wedi defnyddio’r 

cyfleuster? (ticiwch un yn unig) 

 Tua unwaith yr wythnos neu’n fwy 

 Tua unwaith pob pythefnos 

 Tua unwaith y mis 

 Tua unwaith bob 2 – 3 mis 

 Llai na phob 2 – 3 mis 

Arall, nodwch 

 
 

 

Cwestiwn 2. Pryd fyddech chi wedi bod yn fwyaf tebygol o ddefnyddio’r 

cyfleuster hwnnw? (ticiwch bob un sy’n berthnasol) 

 Dydd Llun – Sadwrn    Cyn 9am 

 Dydd Sul / Gwyliau Banc   9am – 6pm 

       Ar ôl 6pm 

 

Cwestiwn 3. Ym mha faes/feysydd fyddech chi wedi bod yn fwyaf tebygol o 

ddefnyddio’r cyfleuster hwnnw? (ticiwch bob un sy’n berthnasol) 

 Ar yr arfordir / ar draeth     Wrth brif ffordd / cefnffordd 

 Ar lwybr troed / beicio / ceffylau    Mewn tref 

 Mewn pentref / ardal wledig mewndirol  Mewn atyniad       Mewn parc 

Arall, nodwch 

 
 

 

Cwestiwn 4. Ydy’r toiledau, sy’n agored i’r cyhoedd yn Sir Benfro, wedi 

diwallu eich anghenion (neu anghenion yr unigolyn rydych chi’n gofalu 

amdano)? (ticiwch un yn unig) 

 Ydyn  Nac ydyn 

4a. Os nac ydyn, dywedwch wrthym ba gyfleusterau toiledau sydd heb 

ddiwallu’r anghenion hyn a pham? 

 
 
 
 
 



 

4b. Dywedwch wrthym ba gyfleusterau toiledau allai gael eu gwella er mwyn 

diwallu’r anghenion hyn yn well, a sut? 

 
 
 
 
 

 

Cwestiwn 5. O siarad yn gyffredinol, ydych chi’n teimlo’n hyderus y gallwch 

ddod o hyd i’r toiledau, sydd ar agor i’r cyhoedd ac sy’n diwallu’ch anghenion, 

(neu anghenion yr unigolyn rydych chi’n gofalu amdano) pan fyddwch chi 

allan ar hyd y lle yn Sir Benfro? (ticiwch un yn unig) 

 

 Ydw  Nac ydw   Ddim yn gwybod / ddim yn siŵr 

5a. Os nac ydych neu os nad ydych chi’n gwybod / ddim yn siŵr, dywedwch 

wrthym beth fyddai’n helpu i’ch gwneud chi (neu’r unigolyn rydych chi’n 

gofalu amdano) i deimlo’n hyderus ynghylch dod o hyd i doiledau addas 

 
 
 
 
 

 

Cwestiwn 5. Defnyddiwch y lle hwn i wneud unrhyw sylwadau neu 

awgrymiadau eraill ynghylch cyfleusterau toiledau, sydd ar agor i’r cyhoedd 

yn Sir Benfro 

 
 
 
 
 

 

CWESTIYNAU AR GYFER DARPARWYR TOILEDAU SIR BENFRO 

 

Cwestiwn 6. Ydych chi’n ymateb i’r holiadur hwn fel: 

 Unigolyn – ewch i Gwestiwn 7   

 Cynrychiolydd sefydliad – ewch i 6a isod 

 

6a. Nodwch pa fath o sefydliad rydych chi’n ei gynrychioli:  

 Fel Cyngor Tref neu Gymuned  Fel sefydliad gwirfoddol / cymunedol 

 Fel menter breifat (e.e. siop, caffi, tafarn, tŷ bwyta ac ati) 

Arall, nodwch 

 



 

6b. Rhowch enw’r sefydliad fan hyn:  

 
 

 

6c. Ydych chi’n darparu toiledau yn Sir Benfro ar hyn o bryd, sydd ar agor i’r 

cyhoedd eu defnyddio (ds: peidiwch â chynnwys unrhyw rai sydd ar gyfer 

defnydd cwsmeriaid yn unig)? (ticiwch un yn unig) 

 Ydw – ewch i 6d isod   Nac ydw – ewch i 6e 

 

6d. Nodwch a ydy’ch darpariaeth bresennol yn cynnwys:  

 Cyfleusterau newid cewynnau i fabanod 

 Lleoedd newid i bobl gydag anableddau 

 

6e. A fyddai gan y sefydliad a gynrychiolwch ddiddordeb mewn helpu 

cynyddu’r ddarpariaeth toiledau yn Sir Benfro, sydd ar agor i’w defnyddio gan 

y cyhoedd yn y dyfodol mewn un o’r ffyrdd canlynol neu’n fwy? (ticiwch bob un 

sy’n berthnasol) 

 Agor toiledau presennol y sefydliad i’w defnyddio gan y cyhoedd? 

 Uwchraddio toiledau presennol y sefydliad i’w defnyddio gan y cyhoedd ac / neu 

ar gyfer newid cewynnau babanod / newid ar gyfer pobl anabl? 

 Cymryd y cyfrifoldeb am gyfleusterau toiledau wrth Cyngor Sir Penfro? 

 Bod yn rhan o gynllun i roi cyhoeddusrwydd i’r toiledau sydd ar gael yn Sir Benfro 

sydd ar agor i’r cyhoedd eu defnyddio? 

Arall, nodwch 

 
 
 
 
 

 

 

Cynnig i godi’r ffioedd ar gyfer toiledau Cyngor Sir Penfro 

Rydym yn codi ffi o 20c ar hyn o bryd mewn nifer o’r toiledau cyhoeddus sy’n cael 

eu cynnal a’u cadw gan Cyngor Sir Penfro. Yn eu plith mae Aberllydan (Marine 

Road), Arberth (Town Moor), Doc Penfro (Gordons Street), Tyddewi (Traeth Mawr), 

Saundersfoot (Regency) a Dinbych-y-pysgod (Traeth y Castell, Maes Parcio Aml-

lawr, Maes Parcio Traeth y Gogledd, Traeth y De a The Green).  

Rydym yn cynnig codi’r ffi hon i 30c neu 40c yn 2019. 

 

 

 

 



Cwestiwn 7. Nodwch i ba raddau ydych chi’n teimlo bod y canlynol yn 

dderbyniol neu’n annerbyniol 

 Derbyniol Heb fod y naill 
na’r llall 

Annerbyniol Ddim yn 
gwybod / ddim 
yn siŵr 

Codi’r ffi 
bresennol o 
20c i 30c o 
2019 ymlaen 

    

Codi’r ffi 
bresennol o 
20c i 40c o 
2019 ymlaen 

    

 

AMDANOCH CHI 

Cwestiwn 8. Ydych chi? (ticiwch bob un sy’n berthnasol) 

 Yn byw yn Sir Benfro 

 Yn unigolyn o’r tu allan i Sir Benfro 

 Yn weithiwr symudol (e.e. yn ofalwr yn y cartref, yn weithiwr post / danfon parseli, 

contractwr ac ati) (ticiwch bob un sy’n berthnasol) 

 

8a. Ydych chi’n? (ticiwch un yn unig) 

 Fenyw   Gwryw   Gwell gennyf derm arall   

 Gwell gennyf beidio â dweud 

 

8b. Ydych chi’n? (ticiwch un yn unig) 

 24 neu’n iau  25 – 64   65 – 74  75 neu’n hŷn  

 Gwell gennyf beidio â dweud 

 

8c. Oes gennych gyflwr iechyd neu salwch corfforol neu feddyliol sy’n para, 

neu y mae disgwyl iddo bara 12 mis neu’n fwy ac sy’n gostwng eich gallu i 

gyflawni gweithgareddau o ddydd i ddydd? (ticiwch un yn unig) 

 Oes   Nac oes           Gwell gennyf beidio â dweud 

 

8d. Ydych chi’n darparu gofal rheolaidd, di-dâl, sylweddol i berthynas, ffrind 

neu gymydog sy’n methu ymdopi adref heb help oherwydd salwch, oedran 

neu anabledd? (ticiwch un yn unig) 

 Ydw   Nac ydw   Gwell gennyf beidio â dweud 

 

8e. Nodwch a oes unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i chi (ticiwch bob un 

sy’n berthnasol) 

 Rwy’n disgwyl babi  Rydw i wedi cael babi yn ystod y chwe mis diwethaf 

 Rydw i ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd  



 Rydw i ar gyfnod tadolaeth ar hyn o bryd 

 Dim un o’r rhain    Gwell gennyf beidio â dweud 

 

8f.Oes gennych blant dibynnol 5 oed neu’n iau (ar 31 Rhagfyr 2018)? (ticiwch 

un yn unig) 

 Oes   Nac oes   Gwell gennyf beidio â dweud 

 

8g. Defnyddiwch y lle hwn i ddweud wrthym am unrhyw nodweddion 

gwarchodedig eraill (e.e.  ethnigrwydd, crefydd, ailbennu rhywedd, 

cyfeiriadedd rhywiol) y gallech ddymuno eu datgan 

 
 
 
 
 

 

Diolch yn fawr am eich amser 

 

Ar ôl llenwi, sganiwch ac anfonwch yr holiadur hwn ar e-bost at 

surveys@pembrokeshire.gov.uk 

 

Gallwch hefyd bostio i: Cyngor Sir Penfro, Polisi, 2D Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 

1TP 

 

Dychwelwch erbyn ddydd Gwener 2 Tachwedd 2018 

mailto:surveys@pembrokeshire.gov.uk

