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1. Cyflwyniad
Mae darparu digon o gyfleusterau toiledau, a sicrhau mynediad iddyn nhw, yn fater sy’n
effeithio ar iechyd cyhoeddus. Mae gallu cael mynediad i doiled sydd yn y lle cywir ar yr
adeg gywir, sy’n lân ac yn addas ar gyfer anghenion, yn helpu i wella lles corfforol a
meddyliol. Mae toiledau hefyd yn rhan bwysig o’r economi oherwydd gall cyfleusterau
digonol atal arwahanu cymdeithasol ac annog pobl i fod yn fwy symudol o amgylch y
Sir, yn ogystal â gwella profiadau ymwelwyr.
Er bod toiledau’n angenrheidiol ar gyfer y boblogaeth gyfan, effeithir ar grwpiau penodol
o bobl mewn ffordd anghymesur gan ddarpariaethau cyhoeddus gwael, fel pobl hŷn,
pobl ag anableddau, pobl ag anghenion penodol, menywod beichiog, plant, pobl ifanc
a’u teuluoedd.
Wrth ystyried y ddarpariaeth toiledau yn Sir Benfro, rhaid i ni ystyried pobl leol ac
ymwelwyr. Mae gan Sir Benfro boblogaeth o tua 125,000 gydag ychydig dros 25% o’r
rhain yn 65 oed ac yn hŷn, sef ffigwr sy’n debygol o dyfu’n gyson o flwyddyn i flwyddyn.
Mae tua 22% o’r bobl leol yn anabl1, ac mae hyn yn tyfu i 53% ar gyfer pobl 65 oed a
hŷn. Fel lleoliad â llawer o dwristiaeth, gyda thua 4,300,000 o ymwelwyr bob blwyddyn
(sy’n dod â gwariant o tua £585 miliwn i’r Sir), mae’r galw ar wasanaethau fel toiledau
yn cynyddu’n sylweddol yn ystod y tymhorau mwyaf prysur.
Does dim amheuaeth bod toiledau’n ddarpariaeth bwysig i lawer o breswylwyr ac
ymwelwyr, ond mewn cyfnod lle mae Cynghorau’n wynebu toriadau difrifol i gyllidebau,
mae penderfyniadau anodd yn cael eu gwneud mewn perthynas â gwasanaethau, yn
enwedig rhai disgresiynol. Wrth gynllunio’r ffordd ymlaen, mae angen i ni ystyried y
cyfyngiadau ariannol presennol ar yr ardal wasanaeth, yn ogystal â thoriadau cyllideb
parhaus yn y dyfodol.
Mae’r strategaeth hon yn ceisio amlygu’r anghenion presennol ar gyfer toiledau
cyhoeddus ar y cyfan. Mae hyn yn cynnwys y toiledau cyhoeddus rydym yn eu darparu
(mae arweiniad Llywodraeth Cymru’n cyfeirio at y rhain fel “toiledau cyhoeddus
traddodiadol”) yn ogystal â thoiledau eraill y gall y cyhoedd eu defnyddio’n rhad ac am
ddim a, lle bo’n berthnasol, heb orfod prynu rhywbeth. Rydym ni eisiau cael golwg
strategol ar y ddarpariaeth doiledau fel bod modd i ni fodloni anghenion yn y dyfodol.

2. Pam ydym ni’n llunio strategaeth doiledau?
Mae Rhan 8 Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 a ddaeth i rym ar 31 Mai 2018, yn
gofyn i Awdurdodau Lleol wneud y canlynol:
“(1) Rhaid i awdurdod lleol lunio a chyhoeddi strategaeth toiledau lleol cyn diwedd y
cyfnod o un flwyddyn sy’n dechrau â’r dyddiad y daw’r adran hon i ben.
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(2) Rhaid i strategaeth toiledau lleol gynnwys—
(a) asesiad o’r angen i doiledau yn ardal yr Awdurdod Lleol fod ar gael i’r cyhoedd
eu defnyddio,
(b) datganiad sy’n nodi’r camau y mae’r Awdurdod Lleol yn bwriadu eu cymryd i
ddiwallu’r angen hwnnw, ac
(c) unrhyw wybodaeth arall y mae’r Awdurdod Lleol yn ystyried ei bod yn briodol.”
Nid oes gofyniad ar Gynghorau i ddarparu toiledau cyhoeddus ond, yn hanesyddol, mae
llawer o Gynghorau wedi dewis gwneud hynny. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer
y toiledau cyhoeddus traddodiadol a ddarperir neu a ariennir gan Gynghorau ledled y
DU wedi gostwng yn sylweddol. Tuedd arall yw bod rhai toiledau cyhoeddus
traddodiadol bellach yn cael eu rheoli a/neu eu cynnal gan gymunedau lleol.
Nod Rhan 8 Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yw annog ystyriaeth ehangach o’r
opsiynau sydd ar gael ar gyfer darparu toiledau i’w defnyddio gan y cyhoedd, gan
gynnwys toiledau unigol traddodiadol yn ogystal â rhai dan berchnogaeth breifat.
Bwriedir iddo helpu i fynd i’r afael â’r heriau presennol y mae Awdurdodau Lleol yn eu
hwynebu i barhau i gynnal y ddarpariaeth yn ystod cyfnod o bwysau ariannol mawr.

3. Y sefyllfa bresennol
Mae gwaith ymchwil a gynhaliwyd gan y BBC yn 20182 yn dangos mai Sir Benfro yw’r
cyd-ddarparwr gorau ond un o doiledau cyhoeddus traddodiadol yn y DU (o’r rhai a
ymatebodd). Roedd yn ail i Gyngor Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban, sydd â
phoblogaeth bron ddwy waith yn fwy, ac arwynebedd sy’n fwy na Chymru gyfan, ac
roedd yn gydradd ail â Chyngor Gwynedd.
Trwy gontract gyda Danfo (UK) Ltd, rydym yn darparu 72 o doiledau cyhoeddus
traddodiadol ar hyn o bryd (mae tri o’r rhain ar ran yr Asiantaeth Cefnffyrdd). O’r rhain:




Mae gan 52 ohonyn nhw gyfleusterau anabl
Mae gan un ohonyn nhw gyfleuster newid i oedolion ac
Mae cyfleusterau newid cewyn babanod yn 19 ohonyn nhw.

Mae’r oriau agor yn amrywio trwy gydol y blociau toiledau hyn, gyda rhai ar gael 24/7,
rhai eraill ag oriau agor dyddiol cyfyngedig, a rhai eraill ar gau yn ystod y gaeaf.
I gael manylion am y cyfleusterau hyn, gweler Atodiad A. Gallwch weld map electronig
yma: https://www.pembrokeshire.gov.uk/map-data/public-toilets-map
Yn ogystal â’r rhai a weithredir gan Gyngor Sir Penfro, mae darparwyr toiledau
cyhoeddus eraill yn y Sir, gan gynnwys Cynghorau Tref a Chymuned a
grwpiau/sefydliadau eraill. Hefyd, mae rhai busnesau preifat, er nad ydyn nhw’n
2
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hysbysebu eu cyfleusterau fel toiledau cyhoeddus, yn caniatáu i’r cyhoedd eu defnyddio
heb brynu unrhyw beth.
Fel nifer o Gynghorau ledled y DU, rydym ni wedi gostwng nifer y toiledau cyhoeddus
traddodiadol rydym yn eu darparu. Ein strategaeth yw annog grwpiau cymunedol neu
Gynghorau Tref a Chymuned i ymgymryd â’r rhain ac, o ganlyniad i hyn, mae grwpiau
cymunedol lleol/Cynghorau Tref a Chymuned wedi ymgymryd â chostau cynnal 15 o
doiledau cyhoeddus traddodiadol.
Mewn cydweithrediad â’n contractiwr Danfo UK Ltd, rydym ni wedi llwyddo i gynnal sawl
buddsoddiad cyfalaf ar raddfa fawr yn ddiweddar. Yn 2017, cafodd bloc toiledau maes
parcio Saundersfoot Regency ei ddymchwel a’i ailadeiladu i ddarparu cyfleusterau
newydd modern. Yn 2018, cafodd y toiledau yn Tenby the Green eu hadnewyddu i
gynnwys ein cyfleusterau Newid cyntaf wedi’u lleoli mewn bloc toiledau cyhoeddus
traddodiadol. Bydd ein cynlluniau buddsoddi’n parhau yn 2019 pan fyddwn yn agor bloc
toiledau newydd ar y datblygiad ffordd Chimneys Link yn Abergwaun, ac mae
cynlluniau’n cael eu gorffen ar hyn o bryd ar gyfer bloc toiledau newydd yn Hwlffordd yn
lle’r maes parcio aml-lawr. Hefyd, bu rhai gwelliannau llai, gan gynnwys gwaith
atgyweirio toeon, drysau diogel a chadarn newydd a gweithgareddau cynnal a chadw
cyffredinol eraill. Gosodwyd caeadau rholer i wella diogelwch ac atal fandaliaeth mewn
safleoedd talu-i-ddefnyddio penodol. Mae pum bloc toiled wedi’u paentio’n llawn yn
allanol ac mae un bloc toiledau Sioraidd wedi cael ffenestri newydd yn lle rhai oedd wedi
torri. Gosodwyd wrinalau ychwanegol yn y ddau leoliad prysuraf yn Sir Benfro ac mae
pob daliwr rholau toiled wedi cael ei ddisodli i wneud pob gosodiad yr un fath.
Gwaith adnewyddu diweddar yn The Green – Dinbych-y-pysgod
Cyn

Ar ôl

Caiff y gweithgarwch buddsoddi hwn ei adlewyrchu yn ein llwyddiannau yn y gwobrau
“Loo of the year” blynyddol. Mae nifer y toiledau sydd wedi derbyn y gwobrau uchaf
wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn, gyda’r rhai sy’n derbyn y categori uchaf, sef statws
platinwm, wedi cynyddu o un toiled yn 2015 i chwech yn 2018, a’r rhai sy’n derbyn
statws aur wedi cynyddu o 41 toiled yn 2015 i 58 yn 2018. Yn ogystal, mae The Green
Dinbych-y-pysgod (yn y llun uchod) wedi ennill categori Cymru yng ngwobrau toiledau
Changing Placaes yn 2018 a hefyd mae’r cyfleuster cyfan wedi’i adnewyddu wedi ennill
gwobr am fod yn un o’r toiledau gorau mewn maes parcio yn 2018.
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Cyflwynwyd toiledau talu-i-ddefnyddio yn raddol o fis Gorffennaf 2015 ymlaen. Mae hyn
wedi cynhyrchu incwm sy’n cyfrannu at gostau cynnal y toiledau, sydd felly’n cadw
costau’n isel a’n galluogi i gynnal rhagor o gyfleusterau. Ar hyn o bryd, mae deg bloc
toiled yn codi tâl i’w defnyddio. Mae codi tâl yn effeithiol os yw’n incwm a gynhyrchir yn
uwch na’r costau refeniw a chyfalaf sy’n gysylltiedig â gosod a chynnal yr unedau sy’n
codi tâl, felly ni fyddai’n ymarferol i ni godi tâl i ddefnyddio’n holl doiledau cyhoeddus.
Cyflwynwyd taliadau di-arian parod yn yr holl doiledau a weithredir gyda giatiau tro ym
mis Mai 2018 er cyfleustra i gwsmeriaid, gan gydnabod nad yw llawer o bobl yn cario
arian parod gyda nhw mwyach, na’r swm arian penodol i ddefnyddio’r toiledau, felly
gobeithio y bydd hyn yn lleihau’r difrod o ddwyn sy’n gysylltiedig â mecanweithiau
ceiniogau.
Fodd bynnag, mae’r hyn y gallwn ei gyflawni yn gyfyngedig. Mae llawer o doiledau
mewn hen adeiladau, sy’n olygu eu bod yn anodd eu cynnal ac mae angen buddsoddi
sylweddol ar rai ohonynt, ond mae’r gronfa fuddsoddi bresennol yn gyfyngedig iawn. Yn
anffodus, mae toiledau hefyd yn denu ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys
cymryd cyffuriau a fandaliaeth. Yn aml, mae hyn yn effeithio ar oriau agor ac, yn y
gorffennol, mae wedi arwain at gau toiledau dros dro ac yn barhaol.
Rydym ni’n deall pa mor werthfawr yw’r cyfleusterau hyn i gymunedau, a thrwy’r
strategaeth hon, byddwn yn mynd ati i gadw cymaint o’r ddarpariaeth gyhoeddus â
phosibl yn Sir Benfro, er gwaethaf y gostyngiadau ariannol sylweddol iawn a wynebir.
Nid yw llunio’r strategaeth hon yn golygu y bydd yr holl ddarpariaeth bresennol a
ddarperir gan Gyngor Sir Penfro yn parhau. Fodd bynnag, byddwn yn cymryd golwg
strategol ledled y Sir ynghylch sut gellir darparu a chael mynediad i’r cyfleusterau hyn,
heddiw ac yn y dyfodol, trwy ddefnyddio ffyrdd arloesol o weithio a chydweithio ag eraill.

4. Beth ddywedoch chi wrthym
Cynhaliom weithgarwch ymgysylltu gan dargedu’r cyhoedd, yn ogystal â sefydliadau
sydd o bosibl yn darparu toiledau i’w defnyddio’n gyhoeddus eisoes yn Sir Benfro neu
sydd â diddordeb mewn gwneud hynny yn y dyfodol. Mae’r adborth hwn wedi rhoi
dealltwriaeth i ni o’r anghenion presennol yn Sir Benfro a ph’un a ydym yn bodloni’r
anghenion hyn, yn ogystal â’n helpu i gynllunio sut i fodloni’r anghenion yn y dyfodol.
Roedd yr holiadur yn trafod yr holl ddarpariaeth toiledau cyhoeddus, nid dim ond
toiledau cyhoeddus traddodiadol a ddarperir gennym ni neu gymunedau lleol.
Roedd yr holiadur ar gael ar ein gwefan ar www.pembrokeshire.gov.uk/haveyoursay
rhwng 20 Medi a 2 Tachwedd 2018. Cyhoeddwyd datganiad i’r wasg leol ar 25 Medi a
rhoddwyd negeseuon rheolaidd ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol trwy gydol y
cyfnod. Hefyd, anfonom fanylion yr asesiad anghenion drwy e-bost yn uniongyrchol at
Gynghorwyr Sir, clercod Cynghorau Tref a Chymuned ac aelodau Lleisiau
Cydraddoldeb Sir Benfro a busnesau ar ein cronfa ddata dwristiaeth. Hefyd, anfonom
fanylion yr asesiad anghenion i bob grŵp meithrin yn y Sir, a mynychu cyfarfodydd
Fforwm 50+ Sir Benfro a Grŵp Mynediad Sir Benfro i gasglu adborth gan aelodau.
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Erbyn y dyddiad cau ar ddydd Llun 2 Tachwedd, roeddem ni wedi derbyn cyfanswm o
450 o ymatebion drwy ein ffurflen ymateb, ond roedd y gynulleidfa’n fwy na hyn wrth
ystyried y sylwadau a roddwyd ar y cyfryngau cymdeithasol a’r rhai a fynychodd y
cyfarfodydd i aelodau’r Fforwm 50+ a’r Grŵp Mynediad.
4.1 Crynodeb o’r canlyniadau:
O’r rhai a atebodd, roedd 96% wedi defnyddio cyfleuster toiled yn Sir Benfro yn y 12
mis diwethaf. Roedd y nifer fwyaf o’r rhai a atebodd, sef 37%, wedi nodi eu bod yn
defnyddio cyfleusterau tuag unwaith yr wythnos neu fwy, a’r adegau mwyaf cyffredin i
ddefnyddio’r cyfleusterau hyn oedd dydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9am a 6pm. Yr
ardaloedd lle defnyddir toiledau cyhoeddus amlaf yw lleoliadau arfordirol/traeth neu
mewn trefi.
Dywedodd 67% o’r rhai a atebodd fod y cyfleusterau toiledau yn Sir Benfro sydd ar agor
i’r cyhoedd wedi bodloni eu hanghenion (neu anghenion yr unigolyn maen nhw’n gofalu
amdano).
Pan edrychom ar yr ymatebion i’r cwestiwn hwn ar draws grwpiau cydraddoldeb, y
grwpiau canlynol oedd y lleiaf tebygol o ddweud bod y cyfleusterau toiledau wedi bodloni
eu hanghenion:






Rhai 24 oed neu iau
Rhai 75 oed neu hŷn
Rhai sy’n anabl
Rhai sy’n disgwyl babi neu sydd wedi cael babi yn y chwe mis diwethaf
A’r rhai sydd â phlant dibynnol dan bump oed.

Pan ofynnom pa gyfleusterau toiledau sydd ar agor i’r cyhoedd yn Sir Benfro nad oedd
wedi bodloni eu hanghenion (neu anghenion yr unigolyn maen nhw’n gofalu amdano),
rhoddwyd sylwadau ar lawer o doiledau unigol, ond roedd y sylwadau negyddol mwyaf
cyffredin ar gyfer toiledau maes parcio aml-lawr Hwlffordd a Poppit Sands.
Pan ofynnwyd pam nad oedd y cyfleusterau toiledau sy’n agored i’r cyhoedd yn Sir
Benfro wedi bodloni eu hanghenion (neu anghenion yr unigolyn maen nhw’n gofalu
amdano), y sylwadau a dderbyniwyd oedd:





Nid ydynt yn cyrraedd safon dderbyniol
Nid oedd modd eu defnyddio oherwydd eu bod ar gau/eu horiau agor
Roedd y trefniadau ar gyfer pobl ag anableddau yn ddiffygiol a/neu nid ydynt yn
cyrraedd safon dderbyniol
Anhapus bod angen talu i’w defnyddio.

Pan ofynnom sut gellir gwella cyfleusterau toiledau sydd ar agor i’r cyhoedd yn Sir
Benfro i fodloni eu hanghenion yn well (neu fodloni anghenion yr unigolyn maen nhw’n
gofalu amdano), dywedodd yr ymatebwyr:


Nid yw’r toiledau sydd ar agor i’r cyhoedd yn cyrraedd safon dderbyniol
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Roedd y trefniadau ar gyfer pobl ag anableddau yn ddiffygiol a/neu nid ydynt yn
cyrraedd safon dderbyniol
Mae angen gwella’r glendid/gwaith cynnal a chadw
Darparu mwy o doiledau / cynyddu’r oriau agor
Anhapus bod angen talu i’w defnyddio
Sylwadau’n awgrymu bod angen ail-ddatblygu toiledau cyhoeddus.

Roedd 61% o’r rhai a ymatebodd yn dweud nad oedden nhw’n teimlo’n hyderus am
ddod o hyd i doiledau sydd ar agor i’r cyhoedd yn Sir Benfro sy’n bodloni eu hanghenion
pan maen nhw’n codi allan.
Pan edrychom ar ymatebion i’r cwestiwn hwn ar draws grwpiau cydraddoldeb, roedd y
grwpiau canlynol llawer mwy tebygol o ddweud nad oedden nhw’n hyderus am ddod o
hyd i gyfleusterau toiled addas yn Sir Benfro:









Pobl a ddywedodd eu bod nhw’n disgwyl babi
Pobl 75 oed a hŷn
Pobl anabl
Gofalwyr
Pobl ar absenoldeb mamolaeth
Pobl rhwng 65 a 74 oed
Pobl â phlant dan 5 oed
Menywod.

Pan ofynnom beth fyddai’n gwneud iddyn nhw deimlo’n fwy hyderus, dywedodd y rhai
a atebodd wrthym:







Gwella mapiau, arwyddion a gwybodaeth
Cynyddu’r nifer
Addasu’r trefniadau agor
Anhapus bod angen talu i’w defnyddio
Gwella glendid / gwaith cynnal a chadw
Gwella hygyrchedd, cyfleusterau i bobl ag anableddau, cyfleusterau newid
cewyn babanod.

Gellir gweld yr adroddiad llawn yn Atodiad B.
Bydd Rhan 5 y strategaeth isod yn ystyried sut gallwn fynd i’r afael â’r anghenion a
nodwyd uchod.
5. Sut rydym yn bwriadu bodloni’r anghenion presennol a pharatoi ar gyfer y
dyfodol
a) Ein nod yw darparu toiledau hygyrch, glân yn y lleoliadau mwyaf priodol.
b) Ein nod yw diogelu dyfodol cymaint o doiledau cyhoeddus presennol â phosibl.
Byddwn yn gwneud hyn mewn sawl ffordd:
8











Rydym ni’n awyddus i weithio ar y cyd â Chynghorau Tref a Chymuned a
chymunedau lleol i ddiogelu’r ddarpariaeth yn y dyfodol. Mae hwn wedi bod
yn fodel llwyddiannus yn y gorffennol wrth atal toiledau rhag cau.
Byddwn yn ystyried trosglwyddo asedau cymunedol fel ffordd o ddiogelu
cyfleusterau. Mae’r model hwn hefyd wedi cael ei ddefnyddio yn y gorffennol
i atal toiledau rhag cau.
Byddwn yn ystyried cynyddu costau neu gynnwys mwy o gyfleusterau talu i
ddefnyddio. Er ein bod yn cydnabod bod y sylwadau yn erbyn codi tâl ar y
cyfan, rhoddwyd sylwadau cyferbyniol hefyd sy’n awgrymu y byddai’r
cyhoedd yn hapus i dalu os byddai’n golygu bod toiledau ar gael.
Byddwn yn ceisio dod o hyd i ddarpariaeth amgen ar gyfer toiledau sydd
mewn perygl o gau. Er nad yw’r strategaeth hon yn ceisio atal cau toiledau
pan ceir rheswm derbyniol i wneud hynny, byddwn yn ymdrechu i ddod o hyd
i ffordd addas arall o gynnal niferoedd digonol ym mhob achos.
Byddwn yn ystyried y rhai yr ydym yn eu rheoli a’u cynnal ar hyn o bryd nad
ydynt yn perthyn i ni, i sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario yn y
ffordd gywir.

c) Ein nod yw cynyddu'r ddarpariaeth o doiledau cyhoeddus erbyn:




Agor adeiladau cyhoeddus addas o fewn ein rheolaeth fel toiledau
cyhoeddus, gan gynnwys canolfannau hamdden, llyfrgelloedd a
chanolfannau cymunedol. Bydd hyn yn helpu i gynyddu nifer y toiledau
cyhoeddus sydd ar gael, gan gynnwys cyfleusterau newid clytiau,
cyfleusterau i'r anabl, a thoiledau Changing Places. Ni fydd pob adeilad yn
addas oherwydd trefniadau mynediad a diogelu, a bydd yr oriau agor wedi’u
cyfyngu i oriau gweithredu’r adeiladau. Bydd y rhai sydd ar agor i’r cyhoedd
yn dangos y logo toiled cenedlaethol (Atodiad C)
Byddwn yn ymgysylltu â sefydliadau a busnesau lleol i’w hannog i agor eu
toiledau i’w defnyddio’n gyhoeddus – bydd hyn yn helpu i fynd i’r afael â’r
heriau presennol yn ymwneud â’r ddarpariaeth tymor hir a nifer y toiledau
sydd ar gael. Hefyd, byddwn yn annog y rhai sy’n cytuno i agor eu toiledau i’r
cyhoedd i ddangos y logo toiled cenedlaethol.

ch) Ein nod yw gwella mynediad i bob grŵp trwy:




Sicrhau bod cyfleusterau newid clytiau ar gael yn gyfartal i ddynion a
merched. Byddwn yn ymdrechu i gynyddu’r ddarpariaeth cyfleusterau newid
cewyn babanod ledled y Sir.
Adolygu oriau agor presennol toiledau er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni
anghenion eu cymunedau lleol. Fodd bynnag, er ein bod yn deall bod angen
ystyried patrymau gwaith sy’n golygu bod angen darpariaeth 24 awr y dydd,
mae angen i ni ystyried y materion ynghylch fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol hefyd, sy’n codi’n fwy aml gyda’r nos. Mae sawl un o’n blociau
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toiledau yn fannau poblogaidd ar gyfer fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, felly, yn yr achosion hyn, efallai na fydd addasu’r oriau agor yn
ymarferol.
Sicrhau bod unrhyw flociau toiledau newydd neu adnewyddu ar raddfa fawr
yn darparu toiledau neillryw i gynyddu nifer y toiledau y gall dynion a
menywod eu defnyddio, ac i fodloni anghenion pobl drawsryweddol ac
anneuaidd.
Sicrhau bod unrhyw gyfleusterau anabl newydd neu adnewyddu ar raddfa
fawr yn cydymffurfio â Rheoliadau (Anabledd) 2010 Deddf Cydraddoldeb
2010 a bod egwyddorion dylunio cynhwysol sy’n cael eu hymgorffori mewn
safonau rheoliadol ac arweiniad fel Rheoliadau Adeiladu a Safonau Prydeinig
yn cael eu dilyn. Os nad yw’n bosibl gwneud newidiadau ffisegol i’r
ddarpariaeth bresennol, bydd sicrhau bod darpariaeth amgen ar gael yn cael
ei ystyried.
Byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod ystyriaeth briodol yn cael ei rhoi i gynnwys
cyfleusterau Changing Places o fewn unrhyw ddatblygiadau addas yn y
dyfodol.
Bydd y Gyfarwyddiaeth Gynllunio yn ystyried sicrhau bod toiledau cyhoeddus
hygyrch i bawb yn rhan o geisiadau cynllunio adeiladau priodol.
Byddwn yn sicrhau bod y cyhoedd yn gwybod ble gallant ddod o hyd i doiled.
Gellir gwneud hyn trwy wella arwyddion at doiledau yn ôl yr angen, sy’n annog
yr holl doiledau cyhoeddus i ddangos y logo toiled cenedlaethol, gan sicrhau
bod ein toiledau’n cael eu mapio ar y cyd â Llywodraeth Cymru ar fap toiledau
cenedlaethol Cymru a darparu gwybodaeth ar ein gwefan. Hefyd, byddwn yn
gweithio gyda thrydydd parti sy’n dymuno datblygu ap ar gyfer lleoliadau
toiledau cyhoeddus.

d) Byddwn yn blaenoriaethu ein darpariaeth ac yn defnyddio’r meini prawf isod
wrth ystyried cau toiledau yn y dyfodol:
Lefelau defnyddio

Darpariaeth i bobl anabl.

Effaith ar dwristiaeth

Effaith ar yr economi

Pa mor agor ydyn nhw i ddewisiadau Faint o gamddefnyddio/ymddygiad
eraill
gwrth-gymdeithasol

dd) Bydd dŵr poeth ar gael ym mhob toiled sy’n codi tâl, yn ddibynnol ar
ymchwiliadau safle a chanfod nawdd.
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e) Byddwn yn ehangu ein cyfleusterau ‘talu heb arian parod’ fel ei fod ar gael fel
opsiwn ym mhob toiled sy’n codi tâl.
f) Byddwn yn ymgynghori â’r cyhoedd ynghylch unrhyw newidiadau yn y dyfodol
i helpu amlygu rhwystrau ac anghenion a sicrhau bod anghenion pob grŵp yn
cael eu bodloni.
6. Y broses adolygu
Byddwn yn paratoi adroddiad cynnydd dros dro ddwy flynedd ar ôl cyhoeddi’r
strategaeth ac yn cyhoeddi’r adolygiad hwn o fewn chwe mis – erbyn 30 Tachwedd
2021.
Byddwn yn adolygu’r strategaeth yn dilyn etholiad Llywodraeth Leol ac yn cyhoeddi’r
adolygiad hwn o fewn blwyddyn ar ôl yr etholiad – erbyn 4 Mai 2023.

7. Sut mae’r strategaeth hon yn cysylltu â strategaethau lleol/cenedlaethol
eraill
Wrth lunio’r strategaeth, rydym ni wedi ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r ddarpariaeth hon o gyfleusterau toiled a’r ffordd strategol
ymlaen yn helpu i gyflawni pob un o’r saith nod llesiant a nodir isod. Mae cyfraniad rhai
o’r nodau’n debygol o fod yn gyfyngedig:








Cymru lewyrchus – ystyried effaith yr economi ac, yn benodol yn Sir Benfro,
pwysigrwydd twristiaeth.
Cymru gydnerth – lleihau’r effaith ar yr amgylchedd a manteisio ar gyfleoedd i
hybu bioamrywiaeth
Cymru iachach – gwella llesiant corfforol a meddyliol
Cymru sy’n fwy cyfartal – cyflawni ein dyletswyddau dan y Ddeddf Gydraddoldeb
Cymru o gymunedau cydlynus – darparu gwasanaethau diogel mewn
cymunedau
Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu – ein treftadaeth
ddiwylliannol a bodloni safonau’r Gymraeg
Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang – lleihau ein hôl troed carbon.

Byddwn yn gweithredu mewn ffordd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion presennol yn
cael eu bodloni heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i fodloni eu hanghenion
eu hunain.
Er ein bod yn bodloni anghenion tymor byr, byddwn yn ystyried y gallu i fodloni
anghenion tymor hir wrth wneud penderfyniadau. Byddwn yn ymdrechu’n weithredol i
atal y ddarpariaeth rhag cael ei cholli trwy integreiddio gyda chyrff cyhoeddus eraill a
chydweithio gyda busnesau a sefydliadau eraill i ddiogelu’r ddarpariaeth. Byddwn yn
cynnwys y cyhoedd a phartïon eraill sydd â diddordeb wrth wneud penderfyniadau trwy
brosesau ymgynghori.
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Strategaethau eraill:
Cynllun Corfforaethol: Parhau i newid sut rydym yn darparu gofal cymdeithasol trwy
hyrwyddo atal a ffordd iach o fyw i wella lles. Mae darparu toiledau cyhoeddus yn
galluogi pobl anabl a’u gofalwyr i barhau i ddefnyddio gwasanaethau a byw eu bywyd.
Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (ROWIP). Mabwysiadwyd gan y Cyngor ym mis
Rhagfyr 2018. “Lle bynnag bo’n bosibl, darparu cyfleusterau ategol ar lwybrau sy’n a
ddas i ddefnyddwyr anabl, fel seddi a llwybrau bws, yn ogystal â chyfleusterau
penodol fel toiledau a mannau parcio;”
Mae Cynllun Rheoli Cyrchfannau Sir Benfro 2019/20 yn cydnabod bod twristiaeth
yn ysgogydd economaidd allweddol yn Sir Benfro. Mae’r strategaeth yn cydnabod bod
darparu toiledau yn bwysig i bobl leol ac ymwelwyr.
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8. Atodiad A – Rhestr o doiledau cyhoeddus traddodiadol a reolir ac a gynhelir gan Gyngor Sir Penfro

Oriau Agor
yr Haf

Oriau Agor y Gaeaf

Talu i
ddefnyddio

Enw Toiled

Cod Post

Anabl

Cyfleusterau
Newid
Babanod

1

Abercastell

SA62 5HJ

N

N

24awr

2

Abereiddi

SA62 6DT

N

N

24awr

3

Amroth Ddwyrain

SA67 8NN

N

N

24awr

4

Amroth Orllewin

SA67 8NE

Y

Y

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

N

5

Angle, Traeth Angle
Orllewin

SA71 5BE

N

N

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

N

6

Bosherston

SA71 5DN

Y

N

07:00 - 19:00

07:00 - 19:00

N

SA62 3JJ

Y

N

24awr

Ar gau o 1 Tachwedd tan 31
Mawrth

N

SA62 3JR

Y

Y

07:00 - 21:00

07:00 - 18:00

Y

SA73 INX

Y

N

07:00 - 20:00

Ar gau o 1 Tachwedd tan 31
Mawrth

N

7
8
9

Aber Llydan, MP i'r
Gogledd
Aber Llydan, MP i'r
De
Burton, MP Jolly
Sailor

Ar gau o 1 Tachwedd tan ganol
Chwefror, ar agor dros gyfnod
gwyliau’r Nadolig
Ar gau o 1 Tachwedd tan ganol
Chwefror, ar agor dros gyfnod
gwyliau’r Nadolig
Ar gau o 1 Tachwedd tan 31
Mawrth

N

N
N

10

Caeriw

SA70 8SP

Y

N

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

N

11

Cilgerran, Safle
Picnic

SA43 2SS

Y

N

24awr

24hrs

N

13

12

Enw Toiled

Cod Post

Anabl

Cyfleusterau
Newid
Babanod

Cresswell Quay

SA68 0TE

Y

N

Oriau Agor
yr Haf

Oriau Agor y Gaeaf

Talu i
ddefnyddio

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

N

N

13

Cwm yr Eglwys

SA42 0SN

Y

N

24awr

Ar gau o 1 Tachwedd tan ganol
Chwefror, ar agor dros gyfnod
gwyliau’r Nadolig

14

Dale

SA62 3RJ

Y

N

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

N

15

Felindre Farchog

SA41 3UU

Y

N

24awr

24hrs

N

16

Abergwaun, Cwm

SA65 9NB

N

N

24awr

24hrs

N

SA65 9AP

N

N

06:00 - 18:00

Ar gau o 1 Tachwedd tan 31
Mawrth

N

SA65 9NL

Y

Y

06:00 - 18:00

06:00 - 18:00

N

17
18

Abergwaun, Parc y
Shut
Abergwaun, West
Street

19

Freshwater East

SA71 5LN

N

N

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

N

20

Freshwater West

SA71
5HW

Y

N

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

N

21

Wdog, Parrog MP

SA64 0DE

Y

N

24awr

24awr

N

SA61 2DT

Y

N

07:00 - 22:00

07:00 - 22:00

N

SA61 2LJ

Y

Y

07:00 –19:30

07:00 – 19:30

N

22
23

Hwlffordd, Castle
Lake
Hwlffordd, MP Amllawr

24

Johnston, Popehill

SA62 3NX

Y

N

24awr

24awr

N

25

Cilgetti, Ganolfan
Groeso

SA68 0YA

N

N

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

N

14

Oriau Agor
yr Haf

Oriau Agor y Gaeaf

Talu i
ddefnyddio

Enw Toiled

Cod Post

Anabl

Cyfleusterau
Newid
Babanod

26

Treletert

SA62 5SB

Y

N

07:00 - 18:00

07:00 - 18:00

N

27

Aber Bach

SA62 3UG Y

N

07:00 - 22:00

07:00 - 18:00

N

28

Llanstadwell,
Hazelbeach

SA73 1EG

N

N

06:00 - 19:00

Ar gau o 1 Tachwedd tan 31
Mawrth

N

29

Maenclochog

SA66 7LE

N

N

07:00 - 22:00

07:00 - 18:00

N

30

Traeth Manorbyr

SA70 7SY

Y

N

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

N

31

Marloes

SA62 3AZ

Y

N

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

N

32

Martins Haven

SA62 3BJ

N

N

07:00 - 19:00

Ar gau o 1 Tachwedd tan 31
Mawrth

N

SA73 2AE

Y

N

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

N

SA73 2QA

N

N

07:00 - 20:00

Ar gau o 1 Tachwedd tan 31
Mawrth

N

33
34

Aberdaugeleddau,
Market Square
Aberdaugeleddau,
The Rath

35

Moylegrove

SA43
3BW

Y

N

24awr

24awr

N

36

Arberth, MP Town
Moor

SA67 7AG

Y

Y

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

Y

37

Nanhyfer

SA42 0NB

N

N

07:30 - 18:00

07:30 - 18:00

N

SA62 6AS

Y

N

08:00 - 19:00

Ar gau o 1 Tachwedd tan 31
Mawrth

N

SA62 6AS

Y

N

08:00 - 19:00

08:00 - 19:00

N

38
39

Niwgwl, Cyfagos
Tafarn Duke of
Edinburgh
Niwgwl, MP
Canolog
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Enw Toiled
40
41
42
43
44

Cod Post

Niwgwl, MP Pebbles SA62 6AR
Trefdraeth, MP Long
SA42 0TJ
Street
Trefdraeth, MP
SA42 0RP
Parrog
Trefdraeth, Traeth
SA42 0NR
Mawr
Marina Neyland

SA73 1PY

Anabl

Cyfleusterau
Newid
Babanod

Oriau Agor
yr Haf

Oriau Agor y Gaeaf

Talu i
ddefnyddio

N

N

24awr

Ar gau o 1 Tachwedd tan 31
Mawrth

N

Y

N

07:00 - 18:00

07:00 - 18:00

N

Y

Y

08:00 - 19:00

08:00 - 19:00

N

Y

N

24awr

24awr

N

N

N

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

N

N

45

Nolton Haven

SA62 3NH

N

N

24awr

Ar gau o 1 Tachwedd tan ganol
Chwefror, ar agor dros gyfnod
gwyliau’r Nadolig

46

Doc Penfro, Llyfrgell

SA72
6DW

Y

Y

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

Y

47

Penfro, Blackhorse
Walk

SA71 4HN

N

N

07:00 - 20:00

Ar gau o 1 Tachwedd tan ganol
Chwefror, ar agor dros gyfnod
gwyliau’r Nadolig

N

48

Penfro, The
Commons

SA71 4EA

Y

N

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

N

49

Penfro, Town Quay

SA71 4NR

N

N

07:00 - 19:00

07:00 - 19:00

N

50

Penallun

SA70 7PS

Y

N

24awr

24awr

N

51

MP Penblewin

SA67 7NY

Y

N

24awr

24awr

N

52

Porthgain

SA62 5BN

Y

N

24awr

24awr

N

53

Pwllgwaelod

SA42 0SE

Y

Y

24awr

24awr

N
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Enw Toiled
54
55

Saundersfoot, MP
Regency Hall
Solfach, MP Solfach
Uchaf

Oriau Agor
yr Haf

Oriau Agor y Gaeaf

Talu i
ddefnyddio

Cod Post

Anabl

Cyfleusterau
Newid
Babanod

SA69 9EN

Y

Y

07:00 - 20:00

07:00 - 18:00

Y

SA62 6UT

Y

Y

07:30 - 18:00

07:30 - 18:00

N

56

Sain Ffred

SA62 3AJ

N

N

24awr

24awr

N

57

Tyddewi, Bryn Rd, Y
tu Ã´l i Neuadd y
SA62 6QX
Ddinas

Y

N

06:00 - 20:00

06:00 - 18:00

N

58

Tyddewi, Porthclais

SA62 6RR

Y

N

24awr

24awr

N

SA62 6PD

Y

N

24awr

Ar gau o 1 Tachwedd tan 31
Mawrth

N

SA62
6NW

Y

Y

06:00 - 20:00

06:00 - 18:00

N

SA62 6PS

Y

Y

24awr

24awr

Y

59
60
61

Tyddewi, MP
Quickwell
Tyddewi, MP The
Grove
Tyddewi, Porth
Mawr

62

Llandudoch, High St

SA43 3ED

Y

Y

24awr

24awr

N

63

Llandudoch, Traeth
Poppit

SA43 3LR

Y

N

24awr

24awr

N

64

Llanismel

SA62 3TB

N

N

07:00 - 19:00

Ar gau o 1 Tachwedd tan 31
Mawrth

N

SA70 8AG

Y

Y

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

Y

SA70 7BL

Y

Y

07:00 - 20:00

07:00 - 18:00

Y

SA70 7LS

Y

Y

07:00 - 22:00

07:00 - 22:00

Y

65
66
67

Dynbych-y-Pysgod,
Butts Field
Dynbych-y-Pysgod,
Traeth y Castell
Dynbych-y-Pysgod,
MP Aml-lawr
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Oriau Agor
yr Haf

Enw Toiled

Cod Post

Anabl

Cyfleusterau
Newid
Babanod

68

Dynbych-y-Pysgod,
Traeth y Gogledd

SA70 8AP

Y

Y

07:00 - 20:00

69

Dynbych-y-Pysgod,
MP Traeth De

SA70 7EG

Y

Y

07:00 - 20:00

SA70 7NG Y

Y

SA70 7JD

Y

SA69 9AT

Y

70
71
72

Dynbych-y-Pysgod,
MP The Green
(Salterns)
Dynbych-y-Pysgod,
Upper Frog Street
Wisemans Bridge

Oriau Agor y Gaeaf

Talu i
ddefnyddio

Ar gau o 1 Tachwedd tan 31
Mawrth
Ar gau o 1 Tachwedd tan ganol
Chwefror, ar agor dros gyfnod
gwyliau’r Nadolig

N

07:00 - 20:00

07:00 - 18:00

N

N

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

Y

N

24awr

24awr

N
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Y

Map o doiledau cyhoeddus traddodiadol a reolir ac a gynhelir gan Gyngor Sir
Penfro
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9. Atodiad B – Adroddiad Asesu Anghenion

Strategaeth Doiledau – Asesiad o’r Anghenion
Adroddiad Adborth Ymgysylltu

20

CYNNWYS
Methodoleg ac ymateb …………………………………..………………………….........t.21
Crynodeb o’r casgliadau ………………………………………………….……………….t.22
Adroddiad manwl am yr atebion ................................................................................t.25
Atodiad 1: Sylwadau naratif llawn, nodiadau o Fforwm 50+ a chyfarfodydd Grŵp
Mynediad Sir Benfro, sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol a thablau tabiau croes (ar
gael ar gais).
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METHODOLEG AC YMATEB
Roedd ein gweithgaredd ymgysylltu wedi ei anelu at y cyhoedd yn gyffredinol, yn ogystal
â sefydliadau a allai fod eisoes yn darparu toiledau i’w defnyddio gan y cyhoedd yn Sir
Benfro neu a allai fod â diddordeb mewn gwneud hynny yn y dyfodol. Fe wnaethom
ddatblygu holiadur byr i bobl ei lenwi eu hunain i’w ddefnyddio gyda’r ddau grŵp.
Roedd yr holiadur ar gael ar ein gwefan yn www.Sir Benfro.gov.uk/haveyoursay o’r 20fed
o Fedi hyd yr 2il o Dachwedd 2018. Cyhoeddwyd datganiad i’r wasg leol ar y 25ain o Fedi
a phostiwyd negeseuon rheolaidd ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol drwy gydol
y cyfnod. At hynny, fe wnaethom anfon manylion yr asesiad anghenion yn uniongyrchol
i Gynghorwyr Sir, Clercod Cynghorau Tref a Chymuned, ac aelodau o Leisiau Sir Benfro
dros Gydraddoldeb a busnesau ar ein cronfa ddata twristiaeth. Fe wnaethom hefyd
anfon manylion yr asesiad anghenion i bob grŵp cyn-ysgol yn y Sir a buom yng
nghyfarfodydd Fforwm 50+ Sir Benfro a Grŵp Mynediad Sir Benfro er mwyn casglu
adborth gan yr aelodau.
Erbyn y dyddiad cau, sef Dydd Llun yr 2il o Dachwedd, roeddem wedi derbyn cyfanswm
o 450 o atebion drwy ein ffurflen ateb. Rhydd yr adroddiad hwn fanylion yr atebion hyn
ond rydym hefyd wedi nodi sylwadau a dderbyniwyd drwy’r cyfryngau cymdeithasol a’r
Fforwm 50+ ac aelodau’r Grŵp Mynediad.
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CRYNODEB O’R ATEBION
▪ Roedd naw deg chwech y cant (431) o’r rhai a atebodd wedi defnyddio cyfleuster toiled
yn Sir Benfro, oedd ar agor i’r cyhoedd, yn y 12 mis diwethaf.
▪ Roedd y nifer fwyaf o’r rhai a atebodd (166 / 37%) wedi defnyddio cyfleuster toiled yn
sir Benfro, oedd ar agor i’r cyhoedd, oddeutu unwaith yr wythnos neu ragor. Roedd un
ar hugain y cant (95) wedi defnyddio un oddeutu unwaith y mis.
▪ Roedd cyfleusterau toiled yn Sir Benfro, oedd ar agor i’r cyhoedd, yn cael eu defnyddio
yn fwyaf cyffredin o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn a rhwng 9 y bore a 6 yr hwyr. Roeddent
yn cael eu defnyddio’n gyffredin hefyd ar y Suliau a gwyliau banc. Caent eu defnyddio
yn llai aml ar ôl 6 yr hwyr ac yn lleiaf aml cyn 9 o’r gloch y bore.
▪ Dywedodd chwe deg saith y cant (303) o’r rhai a atebodd fod y cyfleusterau toiled, yn
Sir Benfro, oedd ar agor i’r cyhoedd yn gyffredinol, wedi cwrdd â’u hanghenion (neu
anghenion yr unigolyn yr oeddent yn gofalu amdano). Dywedodd dau ddeg naw y cant
(128) nad oeddent wedi gwneud hynny.
▪ Wrth edrych ar yr atebion i’r cwestiwn hwn ar draws grwpiau cydraddoldeb, y grwpiau
canlynol oedd y lleiaf tebygol o ddweud bod y cyfleusterau toiled wedi cwrdd â’u
hanghenion: y rhai 24 mlwydd oed ac iau, y rhai 75 mlwydd oed a hŷn, y rheiny oedd
yn anabl, y rheiny oedd yn disgwyl babi, a’r rheiny oedd â phlant dibynnol o dan bum
mlwydd oed. Roedd merched, gofalwyr a’r rheiny oedd wedi cael babi yn y chwe mis
diwethaf hefyd yn llai tebygol o ddweud bod y cyfleusterau toiled wedi cwrdd â’u
hanghenion. Cawsom un ateb hefyd gan fam person trawsrywiol, oedd yn dweud nad
oedd toiledau un rhyw ar gael.
▪ Pan ofynasom pa gyfleusterau toiled oedd ar agor i’r cyhoedd yn Sir Benfro oedd heb
gwrdd â’u hanghenion (neu anghenion yr unigolyn yr oeddent yn gofalu amdano) a
pham, dywedodd y rhai a atebodd wrthym:
Nid oedd y toiledau oedd ar agor i’r cyhoedd yn Hwlffordd o safon dderbyniol.
Nid oedd y toiledau oedd ar agor i’r cyhoedd mewn lleoliadau ar hyd yr arfordir o safon
dderbyniol, (yn enwedig Poppit Sands).
Dim modd eu defnyddio oherwydd eu bod wedi cau / oriau agor.
Diffyg trefniadau i bobl ag anableddau a / neu ddim o safon dderbyniol.
Toiledau ar agor i’r cyhoedd mewn trefi eraill yn Sir Benfro ddim o safon dderbyniol.
Anhapus ynghylch y trefniadau talu am ddefnyddio.
▪ Pan ofynasom sut y gellid gwella’r cyfleusterau toiled, oedd ar agor i’r cyhoedd yn Sir
Benfro, i ateb eu hanghenion yn well (neu anghenion yr unigolyn yr oeddent yn gofalu
amdano) dywedodd y rhai a atebodd wrthym:
Nid oedd y toiledau oedd ar agor i’r cyhoedd mewn lleoliadau arfordirol o safon
dderbyniol.
Diffyg trefniadau i bobl ag anableddau a / neu ddim o safon dderbyniol.
Angen gwella glanweithdra/gwaith cynnal a chadw.
Darparu mwy o doiledau / cynyddu oriau agor.
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Anhapus ynghylch trefniadau talu am ddefnyddio.
Sylwadau yn awgrymu bod angen ailddatblygu’r toiledau oedd i gael eu defnyddio gan
y cyhoedd.
Toiledau ar agor i’r cyhoedd yn Hwlffordd ddim o safon dderbyniol.
Nid oedd y toiledau oedd ar agor i’r cyhoedd mewn trefi eraill yn Sir Benfro o safon
dderbyniol.
▪ Dywedodd chwe deg un y cant (275) o’r rheiny a atebodd nad oeddent yn teimlo’n
hyderus y gallent ddod o hyd i gyfleusterau toiled, oedd ar agor i’r cyhoedd yn Sir Benfro
ac a oedd yn cwrdd â’u hanghenion, wrth fynd hwnt ac yma. Dywedodd tri ar hugain y
cant (105) eu bod hwy’n hyderus.
▪ Wrth edrych ar yr atebion i’r cwestiwn hwn ar draws grwpiau cydraddoldeb, roedd y
grwpiau canlynol yn fwy tebygol o lawer o ddweud nad oeddent yn teimlo’n hyderus
ynghylch dod o hyd i gyfleusterau toiled addas yn Sir Benfro: y rheiny oedd yn dweud
eu bod yn disgwyl babi, y rheiny oedd yn 75 mlwydd oed a hŷn, y rheiny oedd yn anabl
a’r rhai oedd yn ofalwyr. Roedd y rheiny oedd ar absenoldeb mamolaeth, y rheiny rhwng
65 a 74 mlwydd oed, y rheiny â phlant 5 oed neu iau a merched hefyd yn llawer mwy
tebygol o ddweud nad oeddent yn teimlo’n hyderus nag yr oedd y sampl yn ei
gyfanrwydd (61%). I’r gwrthwyneb, roedd y rheiny oedd yn 24 mlwydd oed neu iau yn
llai tebygol o lawer o ddweud nad oeddent yn teimlo’n hyderus (30%).
▪ Pan ofynasom beth fyddai’n gwneud iddynt deimlo’n fwy hyderus, dywedodd y rhai a
atebodd wrthym:
Gwella mapio, arwyddion a gwybodaeth.
Cynyddu’r nifer.
Adolygu’r trefniadau agor.
Anhapus ynghylch trefniadau talu am ddefnyddio.
Angen gwella glanweithdra/gwaith cynnal a chadw.
Gwella hygyrchedd, cyfleusterau i bobl ag anableddau, cyfleusterau newid babi.
▪ Pan ofynasom am sylwadau cyffredinol ynghylch y cyfleusterau toiled oedd ar agor i’r
cyhoedd yn Sir Benfro, gwnaeth y rhai a atebodd:
Sylwadau yn cefnogi darparu cyfleusterau toiled am ddim / yn erbyn codi tâl / codi
prisiau.
Sylwadau yn awgrymu’r angen am welliannau / buddsoddiad.
Sylwadau yn cefnogi codi tâl / cefnogaeth amodol i godi tâl (er mwyn cefnogi
argaeledd / darpariaeth o safon briodol).
Sylwadau cadarnhaol / cymysg yn gyffredinol.
Cynyddu’r nifer.
Adolygu’r trefniadau agor.
Awgrymiadau ynghylch ffyrdd eraill y gellid darparu toiledau i’r cyhoedd eu defnyddio.
Sylwadau yn awgrymu’r angen am well gwybodaeth.
Sylwadau yn awgrymu y bydd darpariaeth wael yn cael effaith negyddol ar dwristiaeth.
Awgrymiadau y dylid darparu dulliau gwahanol o dalu.
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▪ Roedd naw deg pedwar y cant o’r rheiny a atebodd (423) yn unigolion, atebodd 10 ar
ran sefydliadau.
▪ Y sefydliadau a atebodd oedd: Cyngor Cymuned Angle, Cymdeithas Dinasyddion Hŷn
Clunderwen, Siambr Masnach a Thwristiaeth Abergwaun ac Wdig, I.hate.pembs county
council force, Cyngor Cymuned Marloes a Sain Ffrêd, Cyngor Cymuned Nyfer, Tafarn
Sain Ffrêd, Aber Bach, Cylch Chwarae SNAP, Cyngor Cymuned Llandudoch.
▪ O’r sefydliadau a atebodd, dywedodd Cyngor Cymuned Nyfer a Chylch Chwarae
SNAP eu bod eisoes yn darparu toiledau oedd ar gael i’w defnyddio gan y cyhoedd yn
Sir Benfro. Dywedodd Tafarn Sain Ffrêd, Aber Bach, y byddai ganddynt ddiddordeb
mewn agor cyfleusterau toiled y sefydliad i’w defnyddio gan y cyhoedd yn gyffredinol.
Dywedodd Siambr Masnach a Thwristiaeth Abergwaun ac Wdig, Cyngor Cymuned
Marloes a Sain Ffrêd, Cyngor Cymuned Nyfer a Chyngor Cymuned Llandudoch y
byddai ganddynt ddiddordeb mewn bod yn rhan o gynllun i roi hysbysrwydd i’r
cyfleusterau toiled sydd ar gael yn Sir Benfro, sydd ar agor i’w defnyddio gan y cyhoedd
yn gyffredinol.
Cynnig i gynyddu taliadau
Codir tâl o 20c ar hyn o bryd am ddefnyddio’r toiledau cyhoeddus, sy’n cael eu cynnal
gan Gyngor Sir Penfro. Y rhain yw Aberllydan (Marine Road), Doc Penfro (Gordon
Street), Tyddewi (Whitesands), Saundersfoot (Regency) a Dinbych-y-pysgod (Traeth y
Castell, Aml-lawr, maes parcio’r Traeth Gogleddol, y Traeth Deheuol a’r Green).
Rydym yn cynnig cynyddu’r tâl hwn i 30c neu 40c yn 2019.
▪ Dywedodd dau ar hugain y cant (98) o’r rheiny a atebodd fod cynnydd yn y tâl
presennol o 20c i 30c yn dderbyniol. Dywedodd chwe deg pump y cant (292) ei fod yn
annerbyniol.
▪ Dywedodd deg y cant (43) o’r rheiny a atebodd fod cynnydd yn y tâl presennol o 20c i
40c yn dderbyniol. Dywedodd saith deg saith y cant (347) ei fod yn annerbyniol.
PROFFIL YR YMATEBWYR (CRYNODEB)
▪ Roedd mwyafrif y rheiny a atebodd (422) yn dweud eu bod yn drigolion Sir Benfro.
Dywedodd un ar hugain eu bod yn unigolion o’r tu allan i Sir Benfro ac 20 eu bod yn
weithwyr symudol (e.e. gofalwr cartref, postmon/dyn danfon nwyddau, contractwr ac yn
y blaen).
▪ Roedd chwe deg y cant (268) o’r rheiny a atebodd yn ferched a 37% (166) yn ddynion.
▪ Roedd mwyafrif y rheiny a atebodd rhwng 25 a 64 mlwydd oed (72% / 324). Roedd
dau ar bymtheg y cant (76) rhwng 65 a 74 oed.
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▪ Dywedodd un ar bymtheg y cant (70) eu bod yn anabl a 76% (340) nad oeddent yn
anabl.
▪ Dywedodd dau ar bymtheg y cant (75) eu bod yn ofalwyr a 76% (341) nad oeddent yn
ofalwyr.
▪ Dywedodd saith o’r rheiny a atebodd eu bod yn disgwyl babi, pump eu bod wedi cael
babi yn y chwe mis diwethaf, chwech eu bod ar y pryd ar absenoldeb mamolaeth ac un
ei fod ar y pryd ar absenoldeb tadolaeth.
▪ Dywedodd pedwar ar ddeg y cant (61) o’r rheiny a atebodd fod ganddynt blant dibynnol
5 mlwydd oed ac iau ar 31/12/18.

ADRODDIAD MANWL AM YR ATEBION
CWESTIYNAU AR GYFER DEFNYDDWYR CYFLEUSTERAU TOILED SIR BENFRO
Cwestiwn 1. Ydych chi wedi defnyddio cyfleuster toiled yn Sir Benfro, oedd ar
agor i’r cyhoedd yn gyffredinol, yn y 12 mis diwethaf? (ticiwch un yn unig, os
gwelwch yn dda).
Ateb
Do
Naddo
Dim ateb
Cyfanswm

Nifer
431
17
2
450

Canran o 450
96%
4%
100%

▪ Roedd naw deg a chwech y cant (431) o’r rheiny a atebodd wedi defnyddio cyfleuster
toiled yn Sir Benfro, oedd ar agor i’r cyhoedd yn gyffredinol, yn y 12 mis diwethaf.
1a. Os do, pa mor aml fyddech chi’n dweud eich bod wedi defnyddio cyfleuster
o’r fath? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda).
Ateb
Oddeutu unwaith yr wythnos neu ragor
Oddeutu unwaith y pythefnos
Oddeutu unwaith y mis
Oddeutu unwaith bob 2 – 3 mis
Llai na bob 2 – 3 mis
Dim ateb
Cyfanswm
Arall, dywedwch beth:
▪ Dyddiol x 5
▪ 2 – 3 gwaith yr wythnos

Nifer
166
70
95
44
53
22
450

Canran
37%
16%
21%
10%
12%
4%
100%

▪ Unwaith y flwyddyn, rhy ddrud
▪ Fel bo angen
▪ Ysbyty
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▪ Pan ar wyliau / yn yr haf x 2
▪ Rwyf yn ceisio osgoi toiledau cyhoeddus
▪ Pe gallwn, byddwn yn eu defnyddio’n amlach ond mae’r rhan fwyaf ohonynt ar gau
▪ Roedd y nifer fwyaf o’r rheiny a atebodd (166 / 37%) yn defnyddio cyfleuster toiled yn
Sir Benfro, oedd ar agor i’r cyhoedd, oddeutu unwaith yr wythnos neu ragor. Roedd un
ar hugain y cant (95) yn defnyddio un unwaith y mis.
Cwestiwn 2. Pryd byddech chi wedi bod yn fwyaf tebygol o ddefnyddio cyfleuster
o’r fath? (ticiwch bob un sy’n berthnasol).
Ateb
Nifer
Dydd Llun i Ddydd Sadwrn
356
9a.m. – 6p.m.
316
Dydd Sul / Gŵyl y Banc
210
Ar ôl 6p.m.
121
Cyn 9a.m.
62
Cyfanswm
1,065
▪ Roedd cyfleusterau toiled yn Sir Benfro, oedd ar agor i’r cyhoedd, yn cael eu defnyddio
amlaf o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn a rhwng 9a.m. a 6p.m. Caent eu defnyddio’n aml
ar Ddydd Sul a gwyliau banc hefyd. Caent eu defnyddio’n llai aml ar ôl 6p.m. a’u
defnyddio leiaf cyn 9a.m.
Cwestiwn 3. Ym mha ardal(oedd) y byddech chi wedi bod yn fwyaf tebygol o
ddefnyddio cyfleuster o’r fath? (ticiwch bob un sy’n berthnasol).
Ateb
Ar yr arfordir / ar draeth
Mewn tref
Mewn pentref/ardal wledig, fewndirol
Wrth ymyl ffordd fawr
Mewn parc
Mewn atyniad
Wrth lwybr cerdded/beiciau/marchogaeth
Cyfanswm

Nifer
296
288
116
92
87
79
75
1,044

Arall, dywedwch beth:
▪ Maes parcio x 2
▪ Pryd bynnag yr oedd arnaf angen y toiled
▪ Y cyfan o’r uchod x 2
▪ Yr harbwr
▪ Y cyfan o’r uchod, pe gallwn ddod o hyd i un
▪ Mae fy ngwaith yn mynd â mi i bob rhan o’r sir
▪ Ble a phryd y mae arnoch chi eisiau mynd i’r toiled
▪ Adeiladau preifat fel y nodwyd
▪ Dinbych-y-pysgod.....Mae’r rheiny yn Upper Frog Street yn wirioneddol lân. Da iawn,
Cyngor Sir Penfro
▪ Roedd cyfleusterau toiled, yn Sir Benfro, oedd ar agor i’r cyhoedd yn gyffredinol, yn
cael eu defnyddio amlaf pan oeddent wedi eu lleoli ar yr arfordir / ar draeth. Roedd y
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rheiny mewn trefi yn dilyn yn agos iawn. Caent hefyd eu defnyddio’n aml mewn pentrefi
/ardaloedd gwledig ond yn llai aml mewn lleoliadau eraill.
Cwestiwn 4. Ydy’r cyfleusterau toiled, sydd ar agor i’r cyhoedd yn Sir Benfro, wedi
cwrdd â’ch anghenion (neu anghenion yr unigolyn yr ydych chi’n gofalu
amdano)? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda).
Ateb
Do
Naddo
Dim ateb
Cyfanswm

Nifer
303
128
19
450

Canran (of 450)
67%
29%
4%
100%

▪ Dywedodd chwe deg saith y cant (303) o’r rheiny a atebodd fod y cyfleusterau toiled
yn Sir Benfro, oedd ar agor i’r cyhoedd yn gyffredinol, wedi cwrdd â’u hanghenion (neu
anghenion yr unigolyn yr oeddent yn gofalu amdano). Dywedodd naw ar hugain y cant
(128) nad oeddent.
4a. Os naddo, dywedwch wrthym, os gwelwch yn dda, ba gyfleusterau toiled
wnaeth ddim ateb yr anghenion hyn a pham.
Natur y sylw
Nid oedd y toiledau oedd ar agor i’r cyhoedd yn Hwlffordd o safon
dderbyniol.
Nid oedd toiledau oedd ar agor i’r cyhoedd mewn lleoliadau arfordirol o
safon dderbyniol (yn enwedig Poppit Sands).
Sylwadau eraill.
Dim modd eu defnyddio oherwydd eu bod wedi cau / oriau agor.
Diffyg trefniadau i bobl ag anableddau a / neu nid oeddent o safon
dderbyniol.
Nid oedd y toiledau oedd ar agor i’r cyhoedd mewn trefi eraill yn Sir Benfro
o safon dderbyniol.
Anhapus ynghylch y trefniadau talu am ddefnyddio.
Cyfanswm

Nifer
31
24
21
17
15
15
14
137

Mae’r sylwadau llawn ar gael yn Atodiad 1(ar gael ar gais).

4b. Dywedwch wrthym, os gwelwch yn dda, ba gyfleusterau toiled ellid eu gwella
i gwrdd â’r anghenion hyn yn well a pham.
Natur y sylw
Nifer
Nid oedd y toiledau oedd ar agor i’r cyhoedd mewn lleoliadau 28 o sylwadau
arfordirol o safon dderbyniol.
Sylwadau eraill.
19 o sylwadau
Diffyg trefniadau i bobl ag anableddau a / neu nid oeddent o safon 16 o sylwadau
dderbyniol.
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Angen gwella glanweithdra / gwaith cynnal a chadw.
Darparu mwy o doiledau / cynyddu’r oriau agor.
Anhapus ynghylch y trefniadau talu am ddefnyddio.
Sylwadau’n awgrymu bod toiledau i’w defnyddio gan y cyhoedd
angen eu hail ddatblygu.
Nid oedd y toiledau oedd ar agor i’r cyhoedd yn Hwlffordd o safon
dderbyniol.
Nid oedd y toiledau oedd ar agor i’r cyhoedd mewn trefi eraill yn Sir
Benfro o safon dderbyniol.
Cyfanswm

15 o sylwadau
13 o sylwadau
13 o sylwadau
11 o sylwadau
10 o sylwadau
9 o sylwadau
134 o sylwadau

Mae’r sylwadau llawn ar gael yn Atodiad 1 (ar gael ar gais).
Cwestiwn 5. A siarad yn gyffredinol, ydych chi’n teimlo’n hyderus y byddwch yn
gallu dod o hyd i gyfleusterau toiled, sydd ar agor i’r cyhoedd ac sy’n ateb eich
anghenion (neu anghenion yr unigolyn yr ydych chi’n gofalu amdano) pan
fyddwch yn teithio o gwmpas Sir Benfro? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda).
Ateb
Ydw
Nac ydw
Dim yn gwybod/dim yn siŵr
Dim ateb
Cyfanswm

Nifer
105
275
68
2
450

Canran
23%
61%
15%
1%
100%

▪ Dywedodd chwe deg un y cant (275) o’r rheiny a atebodd nad oeddent yn teimlo’n
hyderus y gallent ddod o hyd i gyfleusterau toiled, oedd ar agor i’r cyhoedd yn Sir Benfro,
ac a fyddai’n cwrdd â’u hanghenion, wrth grwydro yma ac acw. Dywedodd tri ar hugain
y cant (105) eu bod yn hyderus.
5a. Os nac ydw, neu dim yn gwybod/dim yn siŵr, dywedwch wrthym, os gwelwch
yn dda, beth fyddai’n helpu i’ch gwneud chi (neu’r unigolyn yr ydych chi’n gofalu
amdano) deimlo’n hyderus ynglŷn â dod o hyd i gyfleusterau toiled addas.

Natur y sylw
Gwella mapio, arwyddion a gwybodaeth.
Cynyddu’r nifer.
Adolygu’r trefniadau agor.
Anhapus ynghylch y trefniadau talu am ddefnyddio.
Gwella glanweithdra/gwaith cynnal a chadw.
Gwella hygyrchedd, cyfleusterau i bobl ag anableddau, cyfleusterau newid
babi.
Sylwadau eraill.
Cyfanswm
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Nifer
113
72
71
49
41
36
28
410

Mae’r sylwadau llawn ar gael yn Atodiad 1 (ar gael ar gais).
Defnyddiwch y gofod hwn i wneud unrhyw sylwadau neu awgrymiadau eraill
ynghylch cyfleusterau toiled, sydd ar agor i’r cyhoedd yn gyffredinol, yn Sir
Benfro.
Natur y sylw
Sylwadau o blaid darparu cyfleusterau toiled am ddim / yn erbyn
codi tâl / cynyddu’r pris
Sylwadau’n awgrymu’r angen am welliannau / buddsoddiad
Sylwadau eraill
Sylwadau o blaid codi tâl / cefnogaeth amodol i godi tâl (er mwyn
gwella argaeledd / darpariaeth o safon briodol)
Sylwadau cyffredinol gadarnhaol / cymysg
Cynyddu’r nifer
Adolygu’r trefniadau agor
Awgrymiadau ynghylch ffyrdd eraill y gellid darparu toiledau i’r
cyhoedd eu defnyddio
Sylwadau’n awgrymu’r angen am well gwybodaeth
Sylwadau’n awgrymu y bydd darpariaeth wael yn cael effaith
negyddol ar dwristiaeth
Awgrymiadau y dylid darparu dulliau gwahanol o dalu
Sylwadau eraill ynghylch codi tâl
Cyfanswm

Nifer
71 o sylwadau
66 o sylwadau
41 o sylwadau
27 o sylwadau
22 o sylwadau
20 o sylwadau
16 o sylwadau
16 o sylwadau
13 o sylwadau
13 o sylwadau
6 o sylwadau
5 o sylwadau
316
o
sylwadau

CWESTIYNAU AR GYFER DARPARWYR CYFLEUSTER TOILEDAU SIR BENFRO
Cwestiwn 6. Ydych chi’n ateb yr holiadur hwn fel:
Ateb
Unigolyn
Cynrychiolydd sefydliad
Dim ateb
Cyfanswm

Nifer
423
10
17
450

Canran o 450
94%
2%
4%
100%

▪ Roedd naw deg pedwar o’r rheiny a atebodd (423) yn unigolion, atebodd 10 ar ran
sefydliad.
6a. Dywedwch pa fath o sefydliad yr ydych chi’n ei gynrychioli:
Ateb
Cyngor Tref neu Gymuned
Sefydliad gwirfoddol / cymunedol
Menter breifat (e.e. siop, caffi, tafarn, tŷ bwyta ac yn y blaen)
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Nifer
4
3
2

Arall, dywedwch beth (cylch chwarae yn cefnogi plant ag 2
anghenion ychwanegol, Cyngor Cymuned Nyfer)
Dim ateb
0
Cyfanswm
11
Rhowch enw’r sefydliad yn y fan hon, os gwelwch yn dda:
▪ Cyngor Cymuned Angle
▪ Tafarn Sain Ffrêd, Aber Bach
▪ Cymdeithas Dinasyddion Hŷn Clunderwen
▪ Cylch Chwarae SNAP
▪ Cyngor Cymuned Marloes a Sain Ffrêd
▪ I.hate.pembs county council force
▪ Cyngor Cymuned Llandudoch
▪ Siambr Masnach a Thwristiaeth Abergwaun ac Wdig
6c. Ydych chi ar hyn o bryd yn darparu cyfleusterau toiled yn Sir Benfro, sydd ar
gael i’w defnyddio gan y cyhoedd yn gyffredinol (DS: peidiwch â chynnwys rhai
sydd ar gyfer cwsmeriaid yn unig)? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda).
Ateb
Ydw
Nac ydw
Dim ateb
Cyfanswm

Nifer
2 (SNAP a CC Nyfer)
9
0
11

6d. Dywedwch a yw eich darpariaeth bresennol yn cynnwys:
Ateb
Cyfleusterau newid babanod
Cyfleusterau newid i bobl ag anableddau
Dim ateb
Cyfanswm

Nifer
0
1 (SNAP)
0
1

6e. Fyddai gan y sefydliad yr ydych chi’n ei gynrychioli ddiddordeb mewn
cynorthwyo i gynyddu cyfleusterau toiled Sir Benfro sydd ar gael i’w defnyddio
gan y cyhoedd yn gyffredinol yn y dyfodol yn un neu ragor o’r ffyrdd canlynol?
(ticiwch bob un sy’n berthnasol)
Ateb
Agor cyfleusterau toiled presennol y sefydliad i’w
defnyddio gan y cyhoedd yn gyffredinol.
Uwchraddio cyfleusterau toiled presennol y sefydliad i’w
defnyddio gan y cyhoedd a / neu newid babi / newid ar
gyfer pobl anabl.
Cymryd y cyfrifoldeb am gyfleusterau toiled oddi ar Gyngor
Sir Penfro.
Bod yn rhan o gynllun i roi hysbysrwydd i’r cyfleusterau
toiled sydd ar gael yn Sir Benfro sydd ar agor i’w defnyddio
gan y cyhoedd yn gyffredinol.
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Nifer
1 (Tafarn Sain Ffrêd)
1 (menter
amhenodol)

breifat

–

1 (I hate pembs cc force)
4 (Siambr Abergwaun ac
Wdig,
Cynghorau
Cymuned Llandudoch,
Nyfer a Marloes a Sain
Ffrêd

Arall, dywedwch beth
3
Cylch Chwarae SNAP:
Mae ein cylch chware yn cael ei gynnal eisoes mewn
adeiladau sy’n cael eu rhedeg gan Gyngor Sir Penfro neu’r
Ysbyty. Fodd bynnag, nid yw adeilad Cyngor Sir Penfro yn
caniatáu i rieni/staff gael gwared â chlytiau babi yn y bin
melyn a ddarperir ac mae’n rhaid iddynt fynd â chlytiau
budr adref gyda hwy sy’n ddull gwael o reoli haint.
Cymdeithas Dinasyddion Hŷn Clunderwen
Grŵp o bobl hŷn ydym ni, sy’n cyfarfod bob mis naill ai yn
y neuadd bentref neu mewn gwesty lleol, ac felly nid yw’r
uchod yn berthnasol.
Cyngor Cymuned Llandudoch
Mae ein toiledau angen cymaint o waith trin fel nad oes
gennym yr arian i wneud y gwaith, ond gallem gynorthwyo
mewn ffyrdd bychain.

Cynnig i gynyddu taliadau am doiledau Cyngor Sir Penfro
Ar hyn o bryd, rydym yn codi tâl o 20c am ddefnyddio nifer o’r toiledau cyhoeddus, sy’n
cael eu cynnal gan Gyngor Sir Penfro. Y rhain yw Aberllydan (Marine Road), Arberth
(Town Moor), Doc Penfro (Gordon Street), Tyddewi (Whitesands), Saundersfoot
(Regency) a Dinbych-y-pysgod (Traeth y Castell, Aml-lawr, Maes parcio’r Traeth
Gogleddol, y Traeth Deheuol a’r Green).
Rydym yn cynnig cynyddu’r tâl hwn i 30c neu 40c yn 2019.
Cwestiwn 7. Dywedwch i ba raddau yr ydych yn gweld y canlynol yn dderbyniol
neu annerbyniol.
Derbyniol

Cynyddu’r tâl 98 (22%)
presennol o
20c i 30c o
2019
Cynyddu’r tâl 43 (10%)
presennol o
20c i 40c o
2019

Dim un Annerbyniol
o’r
ddau
29
(7%)

292 (65%)

26
(6%)

347 (77%)
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Dim yn Dim
gwybod / ateb
dim
yn
siŵr
11 (2%)
20
(4%)

Cyfanswm

14 (3%)

450
(100%)

20
(4%)

450
(100%)

▪ Dywedodd dau ar hugain y cant (98) o’r rheiny a atebodd fod cynnydd yn y tâl
presennol o 20c i 30c yn dderbyniol. Dywedodd chwe deg pump y cant (292) ei fod yn
annerbyniol.
▪ Dywedodd deg y cant (43) o’r rheiny a atebodd fod cynnydd yn y tâl presennol o 20c i
40c yn dderbyniol. Dywedodd saith deg saith y cant (347) ei fod yn annerbyniol.

AMDANOCH CHI
Cwestiwn 8. Ydych chi? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
Ateb
Nifer
Yn preswylio yn Sir Benfro
422
Yn unigolyn o’r tu allan i Sir Benfro
21
Yn weithiwr symudol (e.e. gofalwr cartref, postmon/dyn danfon 20
nwyddau, contractwr ac yn y blaen)
Cyfanswm
463
▪ Roedd mwyafrif y rheiny a atebodd (422) yn dweud eu bod yn drigolion Sir Benfro.
Dywedodd un ar hugain eu bod yn unigolion o’r tu allan i Sir Benfro ac 20 eu bod yn
weithwyr symudol (e.e. gofalwr cartref, postmon/dyn danfon nwyddau, contractwr ac yn
y blaen).
8a. Ydych chi? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
Ateb
Nifer
Merch
268
Dyn
166
Gwell gennyf derm arall
3
Gwell gennyf beidio â 7
dweud
Dim ateb
6
Cyfanswm
450

Canran o 450
60%
37%
2%
1%
100%

▪ Roedd chwe deg (268) o’r rheiny a atebodd yn ferched a 37% (166) yn ddynion.
8b. Ydych chi? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
Ateb
Nifer
24 neu iau
10
25 – 64
324
65 - 74
76
75 neu hŷn
17
Gwell gennyf beidio â 15
dweud
Dim ateb
8
Cyfanswm
450
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Canran o 450
2%
72%
17%
4%
3%
2%
100%

▪ Roedd mwyafrif y rheiny a atebodd rhwng 25 a 64 mlwydd oed (72% / 324). Roedd
dau ar bymtheg y cant (76) rhwng 65 a 74 oed.
8c. Oes gennych chi gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol neu afiechyd sydd wedi
para, neu y disgwylir iddo bara, am 12 mis neu ragor ac sy’n lleihau eich gallu i
gyflawni gweithgareddau bob dydd? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
Ateb
Oes
Nac oes
Gwell gennyf
dweud
Dim ateb
Cyfanswm

beidio

Nifer
70
340
â 32

Canran o 450
16%
76%
7%

8
450

1%
100%

▪ Dywedodd un ar bymtheg y cant (70) eu bod yn anabl a 76% (340) nad oeddent yn
anabl.
8d. Ydych chi’n darparu gofal rheolaidd, di-dâl, sylweddol am berthynas, ffrind
neu gymydog sy’n methu ag ymdopi gartref heb gymorth oherwydd salwch,
oedran neu anabledd? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
Ateb
Ydw
Nac ydw
Gwell gennyf
dweud
Dim ateb
Cyfanswm

beidio

Nifer
75
341
â 26

Canran of 450
17%
76%
6%

8
450

1%
100%

▪ Dywedodd dau ar bymtheg y cant (75) eu bod yn ofalwyr a 76% (341) nad oeddent yn
ofalwyr.
8e. Dywedwch a oes unrhyw rai o’r canlynol yn wir amdanoch chi (ticiwch bob un
sy’n berthnasol).
Ateb
Rwyf yn disgwyl babi
Rwyf wedi cael babi yn y
chwe mis diwethaf
Rwyf
ar
absenoldeb
mamolaeth ar hyn o bryd
Rwyf
ar
absenoldeb
tadolaeth ar hyn o bryd
Dim un o’r rhain
Gwell gennyf beidio â
dweud
Dim ateb

Nifer
7
5

Canran of 450
1%
1%

6

1%

1

-

391
29

87%
7%

11

3%
34

Cyfanswm

450

100%

▪ Dywedodd saith o’r rheiny a atebodd eu bod yn disgwyl babi, pump eu bod wedi cael
babi yn y chwe mis diwethaf, chwech eu bod ar y pryd ar absenoldeb mamolaeth ac un
ei fod ar y pryd ar absenoldeb tadolaeth.
8f.Oes gennych chi blant dibynnol 5 mlwydd oed neu iau (ar yr 31ain o Ragfyr
2018)? (ticiwch un yn unig, os gwelwch yn dda)
Ateb
Oes
Nac oes
Gwell gennyf
dweud
Dim ateb
Cyfanswm

beidio

Nifer
61
361
â 22

Canran of 450
14%
80%
5%

6
450

1%
100%

▪ Dywedodd pedwar ar ddeg y cant (61) o’r rheiny a atebodd fod ganddynt blant dibynnol
5 mlwydd oed ac iau ar 31/12/18.
8g. Defnyddiwch y gofod hwn, os gwelwch yn dda, i ddweud wrthym am unrhyw
nodweddion gwarchodedig eraill (e.e. ethnigrwydd, crefydd, ailbennu rhywedd,
tuedd rywiol) os ydych yn dymuno.
Roedd yna un ateb dilys i’r cwestiwn hwn, fel a ganlyn:
▪ Mae fy merch hefyd yn drawsrywiol ac nid oes toiledau un rhyw ar gael.
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10. Atodiad C – Logo Toiled Cenedlaethol
Logo Cenedlaethol

Dyma’r logo cenedlaethol a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i adnabod toiledau
cyhoeddus. Byddwn yn sicrhau bod ein holl ddarpariaeth bresennol yn arddangos y logo
hwn a byddwn yn gofyn bod toiledau cyhoeddus a weithredir gan bobl eraill ac unrhyw
fusnes/sefydliad sy’n fodlon agor eu toiledau i’w defnyddio gan y cyhoedd hefyd
ddangos y logo hwn i annog cydnabyddiaeth genedlaethol.
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