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1 Cyflwyniad 

Lle bynnag y mae pobl yn mynd, y tu allan i'w cartrefi eu hunain, maent yn dibynnu 

ar gyfleusterau toiled i hwyluso mwynhad eu hymweliad. Mae ymwelwyr, a all fod 

gryn bellter o'u cartrefi, hefyd yn dibynnu ar ddarpariaeth o ran toiledau hygyrch. Gall 

toiledau effeithio’n sylweddol ar lefelau cysur unigolion a theuluoedd sy’n ymweld â 

mannau cyhoeddus yn y ddinas a’u canfyddiad o’r ddinas fel lle dymunol i ymweld 

ag ef. 

Mae darparu toiledau, a mynediad iddynt, yn fater sy'n effeithio ar iechyd y cyhoedd. 

Mae toiledau glân, hygyrch sydd wedi'u lleoli'n dda mewn lleoedd fel canol y ddinas 

ac ardaloedd siopa, parciau, atyniadau twristaidd a llwybrau teithio llesol lleol yn 

gallu helpu i annog pobl i siopa, cymdeithasu, archwilio'r ardal, cymryd rhan mewn 

ymarfer corff ac aros yn fwy corfforol weithredol. Mae gan y rhain fanteision iechyd 

ac economaidd clir. Ar y llaw arall, gall diffyg cyfleusterau toiled digonol effeithio ar 

iechyd corfforol a meddyliol unigolyn, yn ogystal ag effeithio ar iechyd ehangach y 

boblogaeth. 

Felly mae gan ddarpariaeth toiledau oblygiadau ar gyfer iechyd y cyhoedd ac 

unigolion, cludiant, atal ymddygiad gwrthgymdeithasol, dylunio trefol, datblygiad 

economaidd a diwylliannol a thegwch a hygyrchedd cymdeithasol. Mae'n ffactor 

pwysig o ran darparu amgylchedd 'sy'n ystyriol o bobl' i bawb sy'n mynd i 

ganolfannau siopa, lleoliadau hamdden ac adloniant, cyfleusterau chwaraeon, 

parciau a mannau gwyrdd, pawb sy'n symud o le i le ar droed, neu ar feic, cludiant 

preifat neu gyhoeddus, p'un ai ar gyfer gwaith neu bleser. 

Mae toiledau at ddefnydd y cyhoedd yn bwysig i bawb sy'n mynd 'oddi cartref' am 

ryw reswm ac maent o hyd yn fater uchel ei broffil. Fodd bynnag, maent hyd yn oed 

yn bwysicach i rai grwpiau o fewn cymdeithas, gan gynnwys pobl hŷn, pobl anabl, 

pobl ag anghenion penodol (gan gynnwys rhai problemau meddygol), menywod, 

plant a gofalwyr babanod a phlant ifanc. Gall darpariaeth wael effeithio'n 

anghymesur ar y grwpiau hyn. Er enghraifft, deellir bod darpariaeth wael yn cael 

effeithiau negyddol penodol ar bobl hŷn, gan y gallai rhai bod yn llai tebygol o adael 

eu cartrefi heb fod yn hyderus y bydd cyfleusterau digonol ar gael iddynt. Gall hyn 

gyfrannu at fwy o unigedd cymdeithasol ac anweithgarwch, yn ogystal ag effeithio ar 

allu pobl i gadw eu hannibyniaeth a'u hurddas yn ddiweddarach yn eu bywydau. 

2 Pam mae angen Strategaeth Toiledau Lleol ar gyfer Casnewydd? 

Daeth Rhan 8 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017: Darpariaeth Toiledau i rym 

ar 31 Mai 2018 ac mae'n gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i 

baratoi a chyhoeddi strategaeth toiledau lleol ar gyfer ei ardal. Mae'r strategaeth 

wedi'i seilio ar egwyddorion cydgynhyrchu, drwy ymgysylltiad awdurdodau lleol ag 

ystod eang o ddarparwyr a defnyddwyr â phosibl. 

Bellach, mae gan awdurdodau lleol yng Nghymru’r cyfrifoldeb i: 

 asesu'r angen am ddarpariaeth toiledau ar gyfer eu cymunedau; 

 cynllunio i ddiwallu'r anghenion hynny; 

 llunio strategaeth toiledau lleol; ac 
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 adolygu'r strategaeth, ei diweddaru a rhoi cyhoeddusrwydd i’r diwygiadau. 

Mae'n bwysig nodi nad yw'r ddyletswydd i baratoi strategaeth toiledau lleol yn ei 

gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu a chynnal toiledau cyhoeddus yn 

uniongyrchol. 

Rhaid i'r cyngor edrych yn strategol ar sut y gall y boblogaeth leol ddarparu a 

manteisio ar gyfleusterau. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi 'egwyddor 

datblygu cynaliadwy' ar waith sy'n dweud wrth gyrff cyhoeddus sut i fynd ati i 

gyflawni eu dyletswydd o dan y Ddeddf honno. Mae'r egwyddor yn cynnwys pum 

ffordd o weithio y dylai cyrff cyhoeddus eu dilyn wrth gyflawni datblygu cynaliadwy. Y 

rhain yw: 

 Edrych i’r hir-dymor fel nad ydym yn cyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r 

dyfodol i ateb eu hanghenion hwy; 

 ymgymryd ag ymagwedd integredig 

 gweithio gydag eraill mewn modd cydweithredol i ganfod datrysiadau 

cynaliadwy a rennir; 

 cynnwys amrywiaeth o’r boblogaeth yn y penderfyniadau sydd yn effeithio 

arnynt; 

 gweithredu i atal problemau rhag codi neu waethygu. 

Rhoddwyd sylw dyledus i'r pum ffordd o weithio uchod wrth asesu anghenion y 

boblogaeth yng Nghasnewydd a drafftio'r strategaeth hon. Mae'r Asesiad o'r Effaith 

ar Degwch a Chydraddoldeb wedi'i gwblhau a gellir ei weld yn Atodiad A. 

3 Nod y Strategaeth 

Nod cyffredinol y strategaeth hon yw adolygu lle y darperir toiledau cyhoeddus yng 

Nghasnewydd ar hyn o bryd a sefydlu cynllun gweithredu i sicrhau bod cyfleusterau 

toiled digonol ar gael yn y dyfodol i ddiwallu anghenion y cyhoedd. 

Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn: 

 Nodi lefel y ddarpariaeth bresennol o doiledau cyhoeddus; 

 Nodi unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth bresennol; 

 Dadansoddi canfyddiadau'r asesiad o angen a gwblhawyd ar gyfer toiledau 
yng Nghasnewydd; 

 Ystyried gofynion y boblogaeth gyffredinol; 

 Nodi'r anghenion ar gyfer grwpiau defnyddwyr penodol; 

 Asesu ymwybyddiaeth o leoliad toiledau a mynd i'r afael â materion i gynyddu 

ymwybyddiaeth; a 

 Datblygu cynllun gweithredu. 
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4 Y cyd-destun hanesyddol a chyfredol – darpariaeth toiledau gan Gyngor 

Dinas Casnewydd 

Yn hanesyddol, mae'r Cyngor (Gwasanaethau’r Ddinas, a elwid gynt yn Strydlun) 
wedi gweithredu nifer o flociau neu gyfleusterau toiled annibynnol traddodiadol o 
fewn adeiladau ond dros y blynyddoedd maent wedi gostwng o ran nifer oherwydd 
pwysau cyllidebol ac anawsterau â rheoli ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n 
gysylltiedig â nhw. Caewyd y toiledau olaf 'traddodiadol' hyn i wneud arbedion yn y 
gyllideb ar gyfer 2018/19. Mae llawer o'r rhain bellach wedi bod drwy brosesau (neu 
maent yn mynd drwyddynt ar hyn o bryd) i naill ai waredu'r ased neu drosglwyddo i 
grwpiau cymunedol. Mae un set o gyfleusterau hefyd wedi cael ei hailagor yn dilyn 
trafodaethau gyda chorff allanol a maes gwasanaeth cyngor arall, sydd wedi cytuno 
ar y cyd i weithredu'r toiledau i gefnogi twristiaeth yn yr ardal. 
 
Darperid toiledau cyhoeddus traddodiadol yng ngorsaf fysus y ddinas yn flaenorol 
ond fe'u disodlwyd gan gyfleusterau wedi'u huwchraddio yng Nghanolfan Siopa 
Friars Walk pan ddatblygwyd honno.  
 
Mae nodi'r ddarpariaeth toiledau presennol yng Nghasnewydd i helpu i ddatblygu'r 
strategaeth, wedi tynnu sylw at y ffaith, er bod y Cyngor wedi cau cyfleusterau fel y 
disgrifiwyd uchod, bod y Cyngor yn parhau i fod yn gyfrifol am amrywiaeth o 
doiledau. Manylir ar y rhain o fewn rhestr yr holl doiledau yn Atodiad B ond crynhoir y 
meysydd gwasanaeth dan sylw a'r lleoliadau isod: 
 

Gwasanaeth y Cyngor Lleoliad y Toiledau 

Adfywio, Buddsoddi a Thai Canolfannau Cymunedol wedi'u staffio 
gan y Cyngor 

Adfywio, Buddsoddi a Thai Canolfan Ymwelwyr y Bont Gludo 

Adfywio, Buddsoddi a Thai Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd / 
Llyfrgell Ganolog 

Adfywio, Buddsoddi a Thai Marchnad Casnewydd 

Adfywio, Buddsoddi a Thai Y Ganolfan Ddinesig 

Gwasanaethau'r Ddinas (Parciau) Parciau 

 
Mae darparu'r toiledau hyn wedi dod yn gynyddol bwysig yn sgil cau toiledau 
traddodiadol a bydd ymdrechu i ddiogelu a gwella'r cyfleusterau hyn yn rhan 
allweddol o'r strategaeth. 
 
5 Sut mae'r strategaeth hon wedi cael ei datblygu? 

Cydnabuwyd yn gynnar fod toiledau sydd ar gael i'r cyhoedd yn cael eu gweithredu 
gan nifer o dimau ar draws y Cyngor, busnesau preifat, mentrau cymdeithasol ac 
ymddiriedolaethau elusennol. Felly, cysylltodd yr awdur â chymaint o'r partïon hyn â 
phosibl i ddeall y sefyllfa bresennol yn llawn. Yn ogystal, cynhaliwyd trafodaethau 
manwl gyda Rheolwr Datblygu Cyrchfannau’r Cyngor a'r Rheolwr Gwasanaethau’r 
Amgylchedd a Hamdden i ddeall yr agweddau twristiaeth a theithio llesol yn y drefn 
honno. 
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Rhoddwyd sylw dyledus i ddata demograffig ac iechyd lleol, sydd i'w weld yn 
http://www.newport.gov.uk/atlas/en/Profiles/Newport-community-wellbeing-
profiles.aspx neu drwy chwilio am 'Broffiliau Llesiant Cymunedol Casnewydd' mewn 
peiriannau chwilio ar y rhyngrwyd. 
  
Er mwyn asesu'r bylchau yn narpariaeth y toiledau a chynnal Asesiad Anghenion, 
gweithredwyd holiadur ymgynghori cyhoeddus byr yn ystod Ebrill 2019 gan 
ddefnyddio Wi-Fi’r Bysiau o fewn Casnewydd. Mae hyn yn gweithio drwy ofyn i 
deithwyr ateb nifer fach o gwestiynau cyn iddynt gael mynediad i'r Wi-fi. Arweiniodd 
hyn at 3,716 o ymatebion – set werthfawr o ddata. 
 
Yna cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus manylach dros gyfnod o 4 wythnos rhwng 
11 Mehefin a 9 Gorffennaf 2019. Roedd hyn yn cynnwys set hirach o gwestiynau ar 
gael fel holiadur ar-lein ar dudalen 'Dweud Eich Dweud' y Cyngor. Rhoddwyd 
cyhoeddusrwydd i'r ymgynghoriad yn uniongyrchol hefyd i Fwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Casnewydd yn Un a'r bartneriaeth ehangach drwy fwletin Casnewydd yn 
Un. Dim ond 53 o ymatebwyr a gwblhaodd yr holiadur hwn ond roedd yn dal i roi 
rhywfaint o ddata defnyddiol. 
 
Bu cydweithwyr hefyd yn ymgynghori â Grŵp Mynediad Casnewydd i gael eu barn 
ac mae Heddlu Gwent wedi rhoi rhywfaint o adborth mewn perthynas ag economi'r 
nos yng nghanol y ddinas. 
 
Nodir canlyniadau llawn yr holiaduron ymgynghori cyhoeddus yn Atodiad C. 
 
6 Canlyniadau allweddol yr Asesiad Anghenion 

6.1 Arolwg Wi-fi’r Bysiau: 

 

 Cyfanswm o 3,716 o ymatebwyr 

 Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr (28% neu 1034 o ymatebwyr) rhwng 18 a 
24 mlwydd oed, ac yna 20% (751 o ymatebwyr) rhwng 25 a 34 oed.  

 Cafwyd ymatebion gan bob categori oedran. 

 Roedd 37% o'r ymatebwyr yn ddynion, 47% yn fenywod a 5% (179 o bobl) yn 
disgrifio eu hunain fel rhai anddeuaidd h.y. nid yn unig wrywaidd neu’n 
fenywaidd. 

 Roedd 24% o ymatebwyr yn ystyried eu hunain yn anabl. 

 Dywedodd ychydig dros 53% o'r ymatebwyr fod mynediad i doiledau yn fater 
mawr neu’n fater bach iddynt pan oeddent allan yng Nghasnewydd. 

 O'u dadansoddi yn ôl a oedd ymatebwyr yn disgrifio eu hunain fel pobl anabl, 
dywedodd 47% o bobl anabl o gymharu â 22% o bobl nad ydynt yn anabl fod 
mynediad i doiledau yn broblem fawr pan oeddent allan yng Nghasnewydd. 

 O ran pa ddatganiad oedd y disgrifiad gorau o brofiad ymatebwyr os oedd 
angen y toiled arnynt pan oedd allan yng Nghasnewydd, dywedodd 30% y 
byddent yn defnyddio toiledau cyhoeddus, dywedodd 19% nad oeddent yn 
gwybod ble roedd toiledau cyhoeddus wedi'u lleoli, dywedodd 19% y byddent 
yn defnyddio cyfleusterau mewn safle busnes a dywedodd 11% y byddent yn 
aros tan eu bod yn mynd adref ac ati. Dywedodd 20% o'r ymatebwyr na fyddai 
hyn yn peri pryder iddynt. 

http://www.newport.gov.uk/atlas/en/Profiles/Newport-community-wellbeing-profiles.aspx
http://www.newport.gov.uk/atlas/en/Profiles/Newport-community-wellbeing-profiles.aspx
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 Byddai 14% o ymatebwyr anddeuaidd yn defnyddio toiledau cyhoeddus o 

gymharu â 32% o ddynion/menywod deuaidd. Byddai 26% o ymatebwyr 

anddeuaidd yn aros nes iddynt gyrraedd adref/gwaith/ysgol o gymharu â 8-

10% o ddynion/menywod deuaidd. 

 Dywedodd 61% y byddai angen lle ychwanegol mewn toiled ar gyfer gofalwr a 
dywedodd 54% y byddai angen lle ychwanegol arnynt ar gyfer cadair olwyn. 

 Dywedodd 18% y byddai angen gwell mynediad arnynt oherwydd problemau 
symudedd. 

 Dywedodd 10% y byddai angen cyfleusterau newid babanod arnynt. 

 Roedd y canran uchaf o ymatebion, i'r cwestiwn a oedd yn ymwneud â lle 
roedd ymatebwyr yn teimlo nad oedd toiledau cyhoeddus hygyrch, yn 53% o 
ran canol y ddinas, gyda 52% yn nodi parciau, a dywedodd 46% nad oedd 
toiledau ar gael mewn ardaloedd siopa lleol.  

 

6.2 Holiadur Ymgynghori Cyhoeddus Manwl: 

 

 Cyfanswm o 53 o ymatebwyr 

 Dywedodd 88% o'r ymatebwyr eu bod yn byw yng Nghasnewydd. 

 Dywedodd 28% eu bod yn rhywun a oedd yn gweithio yng Nghasnewydd. 

6.2.1 Canol y Ddinas  

 Dywedodd ond 8% o'r ymatebwyr fod toiledau yng nghanol y ddinas cyn 9am 
ac ar ôl 6pm yn ddigonol i ddiwallu eu hanghenion. 

 I'r gwrthwyneb, dywedodd 33% fod toiledau yng nghanol y ddinas yn ystod y 
dydd yn ddigonol i ddiwallu eu hanghenion ond dywedodd 48% eu bod yn 
annigonol. 

 O ran darparu toiledau hygyrch (y rhai a gynlluniwyd i letya defnyddwyr sydd 
ag anableddau corfforol), o'r ymatebwyr hynny a oedd yn gwybod am y 
sefyllfa, dywedodd y mwyafrif fod y cyfleusterau'n annigonol i ddiwallu eu 
hanghenion. Roedd hyn yn wir yn gynnar yn y bore, yn ystod y dydd a gyda'r 
nos. 

 Nid oedd gan y rhan fwyaf o'r ymatebwyr wybodaeth am gyfleusterau newid 
yng nghanol y ddinas i'r rhai sydd ag anableddau, ond o'r rhai a oedd â 
gwybodaeth, dywedodd y mwyafrif fod y cyfleusterau'n annigonol ar draws y 3 
cyfnod. 

 Nid oedd gan y rhan fwyaf o'r ymatebwyr wybodaeth am gyfleusterau newid 
cewynnau yng nghanol y ddinas, ond o'r rhai a oedd â gwybodaeth, 
dywedodd y mwyafrif fod y cyfleusterau'n annigonol ar draws y 3 chyfnod 
amser. 

6.2.2 Parciau ac Atyniadau Ymwelwyr 

 Ar gyfer parciau ac atyniadau ymwelwyr, dywedodd y rhan fwyaf o'r 
ymatebwyr fod y cyfleusterau'n annigonol. Dywedodd 75% hyn am y cyfnod 
yn ystod y dydd. 

 O ran darparu toiledau hygyrch (y rhai a gynlluniwyd i letya defnyddwyr sydd 
ag anableddau corfforol), o'r ymatebwyr hynny a oedd yn gwybod am y 
sefyllfa, dywedodd y mwyafrif fod y cyfleusterau'n annigonol i ddiwallu eu 
hanghenion. Roedd hyn yn wir yn gynnar yn y bore, yn ystod y dydd a gyda'r 
nos. 
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 Nid oedd gan y rhan fwyaf o'r ymatebwyr wybodaeth am gyfleusterau newid i'r 
rhai sydd ag anableddau, ond o'r rhai a oedd â gwybodaeth, dywedodd y 
mwyafrif fod y cyfleusterau'n annigonol ar draws y 3 chyfnod amser. 

 Dywedodd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr fod cyfleusterau newid cewynnau 
mewn parciau ac atyniadau i ymwelwyr yn annigonol ar draws y 3 chyfnod 
amser. 

6.2.3 Adeiladau Cyhoeddus  

 Dywedodd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr fod y cyfleusterau'n annigonol. 
Dywedodd 48% hyn am y cyfnod yn ystod y dydd. 

 O ran darparu toiledau hygyrch (y rhai a gynlluniwyd i letya defnyddwyr sydd 
ag anableddau corfforol), o'r ymatebwyr hynny a oedd yn gwybod am y 
sefyllfa, dywedodd y mwyafrif fod y cyfleusterau'n annigonol i ddiwallu eu 
hanghenion. Roedd hyn yn wir yn gynnar yn y bore, yn ystod y dydd a gyda'r 
nos. Nid oedd gan lawer o'r ymatebwyr wybodaeth am y sefyllfa. 

 Nid oedd gan y rhan fwyaf o'r ymatebwyr wybodaeth am gyfleusterau newid i'r 
rhai sydd ag anableddau, ond o'r rhai a oedd â gwybodaeth, dywedodd y 
mwyafrif fod y cyfleusterau'n annigonol ar draws y 3 chyfnod amser. 

 Nid oedd gan y rhan fwyaf o'r ymatebwyr wybodaeth am gyfleusterau newid 
cewynnau mewn adeiladau cyhoeddus, ond o'r rhai a wnaeth, dywedodd y 
mwyafrif fod y cyfleusterau'n annigonol ar draws y 3 chyfnod amser. 

6.2.4 Ardaloedd Siopa Lleol  

 Dywedodd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr fod cyfleusterau'n annigonol mewn 
ardaloedd siopa lleol. Dywedodd 58% hyn am y cyfnod yn ystod y dydd. 

 O ran darparu toiledau hygyrch (y rhai a gynlluniwyd i letya defnyddwyr sydd 
ag anableddau corfforol), o'r ymatebwyr hynny a oedd yn gwybod am y 
sefyllfa, dywedodd y mwyafrif fod y cyfleusterau'n annigonol i ddiwallu eu 
hanghenion. Roedd hyn yn wir yn gynnar yn y bore, yn ystod y dydd a gyda'r 
nos. 

 Nid oedd gan y rhan fwyaf o'r ymatebwyr wybodaeth am gyfleusterau newid i'r 
rhai sydd ag anableddau, ond o'r rhai a oedd â gwybodaeth, dywedodd y 
mwyafrif fod y cyfleusterau'n annigonol ar draws y 3 chyfnod amser. 

 Nid oedd gan y rhan fwyaf o'r ymatebwyr wybodaeth am gyfleusterau newid 
cewynnau mewn ardaloedd siopa lleol, ond o'r rhai a wnaeth hynny, 
dywedodd y mwyafrif fod y cyfleusterau'n annigonol ar draws y 3 chyfnod 
amser. 

6.2.5 Meddwl am Gasnewydd yn fwy eang 

 Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn cytuno'n gryf â phob un o'r datganiadau 
canlynol: 

o Mae nifer y cyfleusterau yn rhy fach 
o Nid yw lleoliad y cyfleusterau yn gyfleus 
o Nid yw lleoliad y cyfleusterau yn teimlo’n ddiogel 
o Nid oes digon o wybodaeth ynghylch lleoliad y cyfleusterau 
o Mae’r diffyg cyfleusterau wedi fy atal rhag ymweld â lleoliadau penodol 
o Nid yw cyfleusterau ar agor ar yr adeg pan fo angen y rhain arnaf  
o Mae glanweithdra’r cyfleusterau yn dda’n gyffredinol 
o Dylai defnyddio’r toiledau fod yn rhad ac am ddim 
o Nid wyf yn hoffi defnyddio toiledau mewn siopau na bwytai oherwydd fy 

mod yn teimlo bod rhaid i mi brynu rhywbeth 
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6.3 Grŵp Mynediad Casnewydd: 

 

Dyma rai o'r pwyntiau allweddol a godwyd: 

 Nid oes ystafelloedd newid sydd â theclyn codi ar gyfer pobl anabl yng 

Nghasnewydd 

 Mae angen i giwbiclau fod yn fwy ar gyfer cadeiriau olwyn neu ofalwyr 

 Byddai'n dda pe bai busnesau'n cynnig eu cyfleusterau [i rai nad ydynt yn 

gwsmeriaid] 

 Byddai ap [ar gyfer ffonau clyfar] i ddangos lleoliad toiledau’n dda 

 Mae angen arwyddion gwell a dylai busnesau ddefnyddio logo arbennig 

 Mae mynediad i doiled ger yr orsaf fysus yng Nghasnewydd yn broblem 

 Byddai tâl o 20C i ddefnyddio toiled yn dderbyniol 

 Mae'n fwy blaengar cael toiled sy'n niwtral o ran y rhywiau gyda chyfleusterau 

sy'n addas i bob defnyddiwr, yn hytrach na ciwbiclau gwrywaidd/benywaidd 

traddodiadol 

 

6.4 Sylwadau gan Heddlu Gwent: 

 
Yn benodol mewn perthynas ag economi'r nos, dywedodd Heddlu Gwent fod trochi’n 
gyhoeddus yn fath cyffredin o ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn enwedig yn hwyr yn 
y nos/yn oriau mân y bore mewn ardaloedd ger lle y mae aelodau o'r cyhoedd yn 
ymgynnull i ddal tacsis ar ôl yfed yn drwm. Gofynnodd yr heddlu i'r strategaeth 
gynnwys gweithred yn ymwneud â hyn. 
 
7 Trafodaeth am ganlyniadau'r ymgynghoriadau 

Mae'n amlwg o'r ymgynghoriadau bod toiledau cyhoeddus hygyrch yn bwysig i nifer 

fawr o bobl. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n ystyried eu hunain yn anabl ac sydd 

angen cyfleusterau sy'n hygyrch ac yn fwy o faint (ar gyfer cadeiriau olwyn neu 

ofalwyr) ac mewn rhai achosion gydag offer codi ac ati. Dywedodd 61% o'r 

ymatebwyr i Arolwg Wi-fi’r Bysiau y byddai angen lle ychwanegol arnynt mewn toiled 

ar gyfer gofalwr a dywedodd 54% fod angen lle ychwanegol arnynt ar gyfer cadair 

olwyn. Tynnwyd sylw at y farn hon hefyd gan Grŵp Mynediad Casnewydd ac ar y 

cyfan mae hyn yn dangos yn gryf bod maint ciwbiclau toiled traddodiadol yn 

annigonol a bod angen cyfleusterau mwy hyblyg. 

Pan ddadansoddwyd y canlyniadau yn ôl p'un a oedd ymatebwyr yn anabl ai peidio, 

dywedodd 47% o bobl anabl o gymharu â 22% o bobl nad ydynt yn anabl fod 

toiledau yn broblem fawr pan oeddent allan yng Nghasnewydd. Mae hyn yn dangos 

sut mae rhai grwpiau yn cael eu heffeithio'n fwy gan ddiffyg mynediad i doiledau nag 

eraill. 

Pan ddadansoddwyd y canlyniadau yn ôl p'un a oedd yr ymatebwyr yn ystyried eu 

hunain yn ddeuaidd neu'n anddeuaidd, byddai 14% o ymatebwyr anddeuaidd yn 

defnyddio toiledau cyhoeddus o gymharu â 32% o ddynion/menywod deuaidd. 

Byddai 26% o ymatebwyr anddeuaidd yn aros nes iddynt gyrraedd 
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adref/gwaith/ysgol o gymharu â 8-10% o ddynion/menywod deuaidd. Mae hyn yn 

cryfhau'r angen am ddarpariaeth addas a hygyrch, gan gynnwys ystyried toiledau 

niwtral o ran y rhywiau, a sicrhau bod toiledau yn fannau diogel. 

Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr o'r farn bod y cyfleusterau toiledau presennol yn 

annigonol yng nghanol y ddinas, mewn parciau, mewn atyniadau ymwelwyr ac 

mewn ardaloedd siopa lleol drwy gydol y dydd. 

Er nad oedd llawer o ymatebwyr yn gwybod am gyfleusterau newid cewynnau na'r 

rhai mewn adeiladau cyhoeddus, roedd y rhai a oedd yn gwybod yn dweud bod y 

cyfleusterau'n gyffredinol annigonol. Soniodd un o'r rhai a ymatebodd i'r 

ymgynghoriad cyhoeddus manwl fod toiledau yn aml yn rhy fach i ffitio pram a phlant 

eraill y tu mewn, gan atgyfnerthu'r pwynt am gyfleusterau hyblyg a wnaed uchod. 

Cytunai'r rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn gryf nad oedd digon o gyfleusterau, nad oedd 

lleoliadau'n gyfleus, bod gwybodaeth am leoliadau yn brin a bod cyfleusterau ddim ar 

agor pan oedd eu hangen arnynt. Soniodd rhai ymatebwyr yn benodol nad oedd 

toiledau mewn parciau ar agor ar adegau pan oedd pobl yn debygol o fod eisiau eu 

defnyddio, a dywedodd un yr enghraifft o hyn oedd gwyliau’r banc. 

Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr hefyd yn teimlo nad oedd y toiledau yn lân. 

Dywedodd llawer o ymatebwyr hefyd nad oeddent yn hoffi defnyddio toiledau mewn 

siopau neu fwytai oherwydd eu bod yn teimlo fel bod angen iddynt brynu rhywbeth a 

bod modd cysylltu hyn â'r awydd am well arwyddion o doiledau lle mae busnesau'n 

hapus i'r rhai nad ydynt yn gwsmeriaid eu defnyddio. 

Cododd Heddlu Gwent y pwynt diddorol am ddarparu toiledau i gefnogi economi'r 

nos a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol h.y. trochi’n gyhoeddus. Gallai 

cyfleusterau toiled dros dro fod ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio, ond byddai sicrhau 

diogelwch y cyhoedd yn ystyriaeth allweddol cyn treialu cynllun o'r fath. 

 
8 Cyfeirio a mapio toiledau sydd ar gael i’r cyhoedd 

Mae hyn yn rhan bwysig o'r strategaeth fel y gall pobl y mae angen iddynt 

ddefnyddio toiled gael gafael yn hawdd ar wybodaeth am leoliad, amseroedd agor, 

hygyrchedd a'r math o gyfleusterau sydd ar gael. 

Bydd y Cyngor yn adolygu ac yn diweddaru ystorfa ddata "Lle" Llywodraeth Cymru o 

bryd i'w gilydd i ganiatáu mynediad i wybodaeth gywir gan gyhoeddwyr canllawiau a 

mapiau, trigolion ac ymwelwyr. Mae Lle yn borth-daear sy'n ganolbwynt ar gyfer data 

a gwybodaeth sy'n cwmpasu rhychwant eang o bynciau, ond yn bennaf yn ymwneud 

â’r amgylchedd. Bydd Lle yn cynhyrchu mapiau Cymru gyfan yn seiliedig ar y setiau 

data a ddarperir gan awdurdodau lleol, y gellir eu cyflunio i ganolbwyntio ar naill ai'r 

darlun cenedlaethol, neu ar ardaloedd mwy lleol. Bydd y data a gynhwysir yn y map 

Lle yn cael ei ddarparu fel gwasanaeth data agored sydd ar gael i bawb. Mae'r 

ddolen i borthol Lle isod. 

http://lle.gov.wales/home?lang=cy 

http://lle.gov.wales/home
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Bydd y set ddata ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd y cyhoedd yn gallu 

gweld a chwilio'r data fel y mae'n ymddangos ar wefan Lle, i weld Cymru gyfan neu i 

edrych ar ardaloedd penodol. 

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi datblygu ap, gan fod llawer o bobl yn methu 

defnyddio ffôn clyfar am nifer o resymau. Mae'n fwy priodol canolbwyntio ar sicrhau 

bod y wybodaeth ar gael ar-lein drwy ystod eang o wefannau a thrwy ddulliau all-lein 

traddodiadol. 

Fodd bynnag, gan fod y data a ddarperir gan awdurdodau lleol i fod ar gael fel data 

agored, bydd ar gael i'w ailddefnyddio gan drydydd partïon, drwy'r set ddata 

gydgysylltiedig y tu ôl i'r map Lle. Gallai hyn gynnwys gwasanaethau map ar-lein 

eraill, datblygwyr apiau neu fuddiannau masnachol, yn ogystal â bod ar gael i'w 

hailddefnyddio gan sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus. Rhagwelir y caiff 

lleoliadau toiledau eu hyrwyddo drwy ap mapio sydd wedi'i gynllunio'n benodol ar 

gyfer technoleg symudol a ffonau clyfar drwy drydydd partïon. 

Bydd y safleoedd sy'n cymryd rhan hefyd yn arddangos sticer mewn man amlwg, 

gan nodi bod y toiledau ar gael i'r cyhoedd. Bydd y sticer yn dangos y logo a bennir 

gan Lywodraeth Cymru. Mae Cymdeithas Toiledau Prydain hefyd yn argymell y dylid 

gosod arwyddion ar y tu allan gyda gwybodaeth fel oriau agor, manylion cyswllt ar 

gyfer rhoi gwybod am broblemau a'r cyfleusterau penodol a ddarperir y tu mewn, 

megis os oes ystafell newid cewynnau. 

Ceir rhestr o doiledau sydd ar gael i'r cyhoedd lle cytunwyd bod modd eu mapio yn 

Atodiad 2. Bydd manylion llawn y lleoliad, yr amseroedd agor a'r cyfleusterau sydd ar 

gael yn cael eu cynnwys ar wefannau lle a dewis a'u diweddaru'n rheolaidd. Bydd y 

Cyngor hefyd yn sicrhau bod manylion yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor. 
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9 Cynllun Gweithredu 

Cyfeirnod y 
Gweithgaredd 

Cam Gweithredu Gwasanaeth/Gwasanaethau 
Arweiniol 

Cynnydd Dyddiad 

1 Bydd penderfyniadau ar newidiadau yn y 
dyfodol i doiledau cyhoeddus hygyrch a 
ddarperir neu a weithredir gan y Cyngor 
yn cael eu cymryd gyda sylw dyledus i'r 
Strategaeth Toiledau Lleol. 

Gwasanaethau’r Ddinas 
 
Adfywio, Buddsoddi a Thai 

  

2 Mae gwasanaethau’r Cyngor yn 
ymgynghori'n llawn ar draws y Cyngor 
cyn gwneud newidiadau i'r ddarpariaeth 
toiledau. 

Pob Gwasanaeth   

3 Ystyrir yr effaith ar ddarparu toiledau 
cyhoeddus hygyrch wrth wneud neu 
ddiwygio holl bolisïau a strategaethau'r 
Cyngor. 

Pob Gwasanaeth   

4 Os oes gan y Cyngor reolaeth 
uniongyrchol dros dir neu adeiladau, 
bydd ailddatblygu neu ailwampio'r tir 
neu'r adeilad hwnnw yn cynnwys toiledau 
cyhoeddus hygyrch er mwyn diwallu’r 
anghenion cyhoeddus a aseswyd.  

Gwasanaethau’r Ddinas 
 
Adfywio, Buddsoddi a Thai 

  

5 Lle mae gan y Cyngor ddylanwad 
anuniongyrchol dros ddatblygiadau, bydd 
datblygwyr yn cael eu cynghori i ystyried 
yn llawn y ddarpariaeth o doiledau 
cyhoeddus hygyrch er mwyn diwallu’r 
anghenion cyhoeddus a aseswyd, a 
bydd y Cyngor yn rhoi cyngor ar yr 
anghenion cyhoeddus a aseswyd. 

Adfywio, Buddsoddi a Thai   
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Cyfeirnod y 
Gweithgaredd 

Cam Gweithredu Gwasanaeth/Gwasanaethau 
Arweiniol 

Cynnydd Dyddiad 

6 Parhau i gefnogi grwpiau priodol i 
weithredu toiledau ar ôl trosglwyddo 
asedau cymunedol neu gytundebau eraill 
gyda'r Cyngor. 

Adfywio, Buddsoddi a Thai   

7 Ymgysylltu â manwerthwyr i geisio cael 
cytundeb y bydd eu toiledau ar gael i'r 
cyhoedd, waeth a yw defnyddwyr yn 
gwsmeriaid ai peidio. 

Pobl a Newid Busnes   

8 Ymgysylltu â sefydliadau'r sector 
cyhoeddus i geisio cael cytundeb y bydd 
toiledau ar gael i'r cyhoedd, waeth a yw 
defnyddwyr yn gwsmeriaid/defnyddwyr 
gwasanaeth. 

Pobl a Newid Busnes   

9 Ymgysylltu â sefydliadau'r 3ydd sector i 
geisio cytundeb y bydd toiledau ar gael i'r 
cyhoedd, waeth a yw defnyddwyr yn 
ddefnyddwyr gwasanaeth ai peidio. 

Pobl a Newid Busnes   

10 Mae toiledau cyhoeddus hygyrch yn cael 
eu cofnodi a'u mapio'n ddigonol, gan 
gynnwys ar wefan y Cyngor. 

Gwasanaethau’r Ddinas 
 
Y Gyfraith a Rheoleiddio 

  

11 Sicrhau bod sticer logo'r toiled yn cael ei 
arddangos wrth y fynedfa i safle sydd 
wedi cytuno i gael ei fapio. 

Y Gyfraith a Rheoleiddio   

12 Cynnal astudiaeth ddichonoldeb i 
benderfynu a ellir darparu cyfleusterau 
toiled awyr agored dros dro yng nghanol 
y ddinas er mwyn diwallu anghenion 
economi'r nos er mwyn lleihau achosion 
o ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Gwasanaethau’r Ddinas 
 
Y Gyfraith a Rheoleiddio 
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Cyfeirnod y 
Gweithgaredd 

Cam Gweithredu Gwasanaeth/Gwasanaethau 
Arweiniol 

Cynnydd Dyddiad 

13 Sicrhau bod y ddarpariaeth toiledau yn 
cael ei hystyried ar gyfer llwybrau teithio 
llesol presennol a rhai'r dyfodol. 

Gwasanaethau’r Ddinas   

14 Sicrhau bod effaith y ddarpariaeth 
toiledau ar dwristiaeth leol yn cael ei 
hasesu'n llawn a bod camau priodol yn 
cael eu cymryd, gan gynnwys asesu 
dichonoldeb cyflwyno mecanwaith codi 
tâl am gyfleusterau toiled priodol i 
sybsideiddio'r costau gweithredu.  

Y Gyfraith a Rheoleiddio   
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10 Monitro ac Adolygu'r Strategaeth 

Bydd y broses o roi'r strategaeth hon ar waith yn cael ei goruchwylio gan y 

Cyfarwyddwr Strategol - Lle, Cyngor Dinas Casnewydd. Bydd adroddiad ar gynnydd 

y camau gweithredu a nodir yn y strategaeth hon yn cael ei gyflwyno i'r Cyfarwyddwr 

bob chwarter. 

 

Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn rhoi amserlenni penodol y mae'n 

rhaid eu dilyn mewn perthynas ag adolygu'r strategaeth hon. Yn unol â'i 

rwymedigaeth statudol bydd y Cyngor yn: 

 Paratoi adroddiad cynnydd interim yn nodi'r camau a gymerwyd yn unol â'r 

strategaeth bob dwy flynedd o ddyddiad y strategaeth gyhoeddedig ddiwethaf. 

Caiff yr adroddiad cynnydd interim ei gyhoeddi o fewn chwe mis i ddyddiad 

diwedd y cyfnod o ddwy flynedd. 

 Adolygu'r strategaeth o fewn blwyddyn i bob Etholiad Cyngor. Os na wneir 

unrhyw newidiadau i'r strategaeth yn dilyn yr adolygiad ar ôl yr etholiad, yna 

bydd y Cyngor yn cyhoeddi datganiad cynnydd interim sy'n cwmpasu cyfnod o 

ddwy flynedd yn dechrau o ddyddiad yr etholiad diwethaf. 

 

Gall y Cyngor hefyd adolygu'r strategaeth hon ar unrhyw adeg yn ôl yr angen. Ar ôl 

cwblhau unrhyw adolygiad, bydd y Cyngor yn cyhoeddi datganiad o'r camau y mae 

wedi eu cymryd yn unol â'r Strategaeth. Os caiff y Strategaeth ei diwygio yn dilyn 

adolygiad, bydd y Cyngor yn cyhoeddi'r strategaeth ddiwygiedig ac yna'n paratoi 

adroddiad cynnydd interim sy'n cwmpasu'r cyfnod o ddwy flynedd sy'n dechrau o'r 

dyddiad cyhoeddi. 
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Atodiad A - Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb 

Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb 
(AEDCh)    
Fersiwn 3.6 Mai 2017 

Diben yr asesiad hwn yw cyflwyno gwybodaeth gytbwys i gefnogi’r gwaith o wneud 

penderfyniadau a hyrwyddo dulliau gwell o weithio yn unol â chydraddoldeb (Deddf 

Cydraddoldeb 2010), hyrwyddo’r Gymraeg (Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011), 

datblygu cynaliadwy (Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), a phedwar 

paramedr y drafodaeth ynghylch tegwch a nodwyd gan Gomisiwn Tegwch 

Casnewydd (Adroddiad Llawn Comisiwn Tegwch Casnewydd i’r Cyngor 2013). 

Cwblhawyd gan: Joseph Lewis              Swydd: Swyddog 

Cydraddoldeb  

  

Pennaeth Gwasanaeth: Gareth Price  Dyddiad: 21/10/2019  

 

Cadarnhaf fod y Pennaeth Gwasanaeth uchod wedi cymeradwyo cynnwys yr 

asesiad hwn 

Cewch 

Ar ôl cwblhau’r Asesiad hwn, eich cyfrifoldeb chi fydd ei gyflwyno i 

impact.assessment@newport.gov.ukk  

1. Enw a disgrifiad o’r polisi / cynnig a asesir. Amlinellwch ddiben y polisi. 
 
Strategaeth Toiledau Lleol 
 
Mae datblygu'r strategaeth hon yn ofyniad statudol a osodir ar yr awdurdod o dan Ddeddf 
Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017. Mae'r Ddeddf yn gofyn i ALlau ddatblygu strategaeth 
toiledau lleol a chynnal asesiad o angen.  
 

 

 

2. Amlinellwch sut rydych chi wedi/sut byddwch chi’n cynnwys y 
rhanddeiliaid y bydd y polisi/cynnig hwn yn effeithio arnynt 
 
Ymgysylltodd 3716 o aelodau'r cyhoedd drwy’r WiFi Bysiau cyhoeddus  
Cwblhaodd 53 o drigolion holiadur manylach (mae’r ymatebion wedi’u nodi yn 
Atodiad C y strategaeth lawn) 
Cynhaliwyd grŵp ffocws â Grŵp Mynediad Casnewydd  
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3. Pa wybodaeth/tystiolaeth sydd gennych am randdeiliaid? e.e. barn, 
anghenion, defnydd ar wasanaethau ac ati. Nodwch yr holl dystiolaeth 
rydych yn ei hystyried sy’n berthnasol. 
 

 Ymatebion y Wi-fi Bysiau (gan gynnwys gwybodaeth monitro 
cydraddoldeb)  

 Ymatebion manwl i'r Ymgynghoriad 4 wythnos (gan gynnwys 
gwybodaeth monitro cydraddoldeb) 

 Adborth grwpiau ffocws 

 Proffiliau Llesiant a Ward  

 Data Gwasanaethau Cwsmer  

 

4. Effaith ar y Gymraeg a Chydraddoldeb 

 

 

Nodwedd a 

Ddiogelir 

Effaith:  

Rhowch ragor o fanylion am natur yr effaith yn yr 

adran isod. A yw’n: 

1. Hyrwyddo cyfle cyfartal 

2. Hyrwyddo cydlyniad cymunedol 

3. Helpu i leihau gwahaniaethu/aflonyddu/erlid 

yn anghyfreithlon? 

 

C
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o
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a
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Oedran ☒ ☐ ☐ Rhagwelir y bydd y polisi hwn yn cael effaith gadarnhaol yn 
erbyn y nodwedd warchodedig oedran, gyda budd penodol i 
bobl hŷn. Mae'r strategaeth yn egluro pwysigrwydd 
cyfleusterau toiled hygyrch ar gyfer aelodau o'r cyhoedd ac 
yn cyfrannu'n gadarnhaol at allu gwahanol grwpiau mewn 
cymdeithas i fwynhau mannau cyhoeddus.  
 
Mae cynllun gweithredu'r strategaeth hon yn ymrwymo'r 
awdurdod i nifer o ganlyniadau cadarnhaol, gan gynnwys:  

 Bydd penderfyniadau ar newidiadau yn y dyfodol i 
doiledau cyhoeddus hygyrch a ddarperir neu a 
weithredir gan y Cyngor yn cael eu cymryd gyda 
sylw dyledus i'r Strategaeth Toiledau Lleol. 

 Gweithredu toiledau hygyrch lle mae ystâd y Cyngor 
yn cael ei hailddatblygu i ddiwallu’r anghenion 
cyhoeddus a aseswyd 

 Gwell arwyddion i doiledau cyhoeddus yng 
Nghasnewydd 

 Parhau i gefnogi grwpiau priodol i weithredu toiledau 
ar ôl trosglwyddo asedau cymunedol neu 
gytundebau eraill gyda'r Cyngor. 
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Nodwedd a 

Ddiogelir 

Effaith:  

Rhowch ragor o fanylion am natur yr effaith yn yr 

adran isod. A yw’n: 

1. Hyrwyddo cyfle cyfartal 

2. Hyrwyddo cydlyniad cymunedol 

3. Helpu i leihau gwahaniaethu/aflonyddu/erlid 

yn anghyfreithlon? 
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 Ymgysylltu â phartneriaid yn y sector cyhoeddus a 
phreifat (gan gynnwys manwerthwyr) i ymuno â'r 
cynllun gwirfoddol sy’n dangos bod toiledau ar y 
safle ar gael i'r cyhoedd.  

 Mapio'r safleoedd hyn a sicrhau eu bod ar gael ar 
wefan CDC.  

 

Anabledd  ☒ ☐ ☐ Rhagwelir y bydd y polisi hwn yn cael effaith gadarnhaol ar 
bobl anabl yng Nghasnewydd. Mae cynllun gweithredu'r 
strategaeth hon yn ymrwymo'r awdurdod i nifer o 
ganlyniadau cadarnhaol, gan gynnwys:  

 Bydd penderfyniadau ar newidiadau yn y dyfodol i 
doiledau cyhoeddus hygyrch a ddarperir neu a 
weithredir gan y Cyngor yn cael eu cymryd gyda 
sylw dyledus i'r strategaeth toiledau lleol. 

 Gweithredu toiledau hygyrch lle mae ystâd y Cyngor 
yn cael ei hailddatblygu i ddiwallu’r anghenion 
cyhoeddus a aseswyd 

 Gwell arwyddion i doiledau cyhoeddus yng 
Nghasnewydd 

 

 

Ailbennu 

rhywedd/trawsry

weddol  

☒ ☐ ☐ Bydd dogfennau canllaw sy'n gysylltiedig â datblygu'r 
strategaeth a chyngor priodol yn cael eu rhannu â 
phartneriaid allweddol, gan gynnwys datblygwyr, yn 
pwysleisio pwysigrwydd darpariaeth toiledau hygyrch, a all 
gynnwys darparu toiledau sy'n niwtral o ran y rhywiau. 
 

 

Priodas neu 

bartneriaeth sifil   
☐ ☐ ☒ Ni ragwelir y bydd y strategaeth hon yn cael effaith 

wahaniaethol yn erbyn y rhai sy'n briod neu mewn 

partneriaethau sifil.   

 

 



18 
 

 

Nodwedd a 

Ddiogelir 

Effaith:  

Rhowch ragor o fanylion am natur yr effaith yn yr 

adran isod. A yw’n: 

1. Hyrwyddo cyfle cyfartal 

2. Hyrwyddo cydlyniad cymunedol 

3. Helpu i leihau gwahaniaethu/aflonyddu/erlid 

yn anghyfreithlon? 

 

C
a
d
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o

l 
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a
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n

a
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 l
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Beichiogrwydd 

neu famolaeth  
☒ ☐ ☐ Mae'r strategaeth hon yn gwneud nifer o ymrwymiadau 

cadarnhaol sy'n debygol o gael effaith gadarnhaol yn erbyn 
nodwedd warchodedig beichiogrwydd a mamolaeth.  
 
Mae'r strategaeth yn egluro pwysigrwydd cyfleusterau toiled 
hygyrch ar gyfer aelodau'r cyhoedd a bod yr hygyrchedd 
hwn yn cyfrannu'n gadarnhaol at allu gwahanol grwpiau, y 
gallai fod angen mwy o fynediad arnynt i ddarpariaeth 
toiledau, i fwynhau mannau cyhoeddus.  
 
Mae cynllun gweithredu'r strategaeth hon yn ymrwymo'r 
awdurdod i nifer o ganlyniadau cadarnhaol sy'n gysylltiedig 
â'r nodwedd hon gan gynnwys:  
 

 Bydd penderfyniadau ar newidiadau yn y dyfodol i 
doiledau cyhoeddus hygyrch a ddarperir neu a 
weithredir gan y Cyngor yn cael eu cymryd gyda 
sylw dyledus i'r Strategaeth Toiledau Lleol. 

 Gwell arwyddion i doiledau cyhoeddus yng 
Nghasnewydd 

 Parhau i gefnogi grwpiau priodol i weithredu toiledau 
ar ôl trosglwyddo asedau cymunedol neu 
gytundebau eraill gyda'r Cyngor. 

 Ymgysylltu â phartneriaid yn y sector cyhoeddus a 
phreifat (gan gynnwys manwerthwyr) i ymuno â'r 
cynllun gwirfoddol sy’n dangos bod toiledau ar y 
safle ar gael i'r cyhoedd.  

 Mapio'r safleoedd hyn a sicrhau eu bod ar gael ar 
wefan CDC.  

 

Hil  ☐ ☐ ☒ Rhagwelir na chaiff y strategaeth hon unrhyw effeithiau 

gwahaniaethol yn erbyn nodwedd warchodedig hil.  

 

 

Crefydd neu Gred 

neu ddiffyg cred  
☐ ☐ ☒ Rhagwelir na chaiff y strategaeth hon unrhyw effeithiau 

gwahaniaethol yn erbyn nodwedd warchodedig crefydd neu 

gred.  
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Nodwedd a 

Ddiogelir 

Effaith:  

Rhowch ragor o fanylion am natur yr effaith yn yr 

adran isod. A yw’n: 

1. Hyrwyddo cyfle cyfartal 

2. Hyrwyddo cydlyniad cymunedol 

3. Helpu i leihau gwahaniaethu/aflonyddu/erlid 

yn anghyfreithlon? 
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Rhyw / 

Hunaniaeth 

Rhywedd  

☐ ☐ ☒ Rhagwelir na chaiff y strategaeth hon unrhyw effeithiau 

gwahaniaethol yn erbyn nodwedd warchodedig rhyw.  

 

 

Cyfeiriadedd 

Rhywiol  
☐ ☐ ☒ Rhagwelir na chaiff y strategaeth hon unrhyw effeithiau 

gwahaniaethol yn erbyn nodwedd warchodedig cyfeiriadedd 

rhywiol.  

 

 

Y Gymraeg  ☒ ☐ ☐ Bydd y strategaeth hon ar gael i aelodau'r cyhoedd yn 
Gymraeg.  
 
Mae'r cyhoedd wedi gallu cyfrannu at ddatblygu'r 
strategaeth, a byddant yn ymwneud â datblygiadau'r 
strategaeth yn y dyfodol, drwy gyfrwng y Gymraeg.  
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5 Sut mae eich cynnig wedi ymwreiddio a blaenoriaethu’r egwyddor 

datblygu cynaliadwy wrth ei ddatblygu? 

Egwyddor 

Datblygu 

Cynaliadwy 

A yw eich cynnig yn dangos eich bod wedi bodloni’r 

egwyddor hwn?  Disgrifiwch sut. 

 

Cydbwyso angen 

tymor byr gydag 

anghenion tymor 

hir 

Mae'r strategaeth hon yn cydnabod newidiadau i ddemograffeg y 
ddinas a'r angen cynyddol o fewn rhai grwpiau am ddarpariaeth 
toiledau.    
 
Mae'r strategaeth yn ceisio cydbwyso cyfyngiadau ariannol 
byrdymor y ddarpariaeth toiledau ag atebion arloesol sy'n 
defnyddio adnoddau cymunedol gyda'r sectorau cyhoeddus, preifat 
a gwirfoddol.  
 
 

 

 

 

 

 

Cydweithio i 

gyflawni amcanion  

Elfen allweddol o'r cynllun gweithredu hwn o fewn y strategaeth 
yw'r ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth â'r sector cyhoeddus, 
preifat a gwirfoddol ar draws Casnewydd er mwyn gwneud gwell 
defnydd o'r cyfleusterau toiled ar draws y ddinas.    
 

Cynnwys pawb 

sydd â diddordeb 

a cheisio eu barn 

Cymerodd 3716 aelod o'r cyhoedd ran yn yr ymgynghoriad drwy’r 
Wi-fi Bysiau cyhoeddus  
Cwblhaodd 53 o drigolion yr holiadur manylach (nodir yr ymatebion 
yn Atodiad C y strategaeth lawn) 
Cynhaliwyd grŵp ffocws Grŵp Mynediad Casnewydd 
 
Mae Heddlu Gwent hefyd wedi rhoi sylwadau ar y broblem o 
doiledau yng nghanol y ddinas, yn benodol mewn perthynas ag 
economi'r nos.  
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Egwyddor 

Datblygu 

Cynaliadwy 

A yw eich cynnig yn dangos eich bod wedi bodloni’r 

egwyddor hwn?  Disgrifiwch sut. 

 

 

 

Defnyddio 

adnoddau i atal 

problemau rhag 

digwydd neu 

waethygu 

Y strategaeth hon yw'r tro cyntaf i'r awdurdod lleol ddatblygu 
strategaeth gynhwysfawr sy'n ymroddedig i ddarparu toiledau 
cyhoeddus hygyrch yng Nghasnewydd.  
 
Mae'r strategaeth yn ceisio canfod atebion i'r angen am doiledau 
cyhoeddus hygyrch yn y ddinas, sy'n fater a godir yn aml mewn 
ymgynghoriadau cyhoeddus. Mae'r strategaeth hefyd yn ceisio 
diogelu darpariaeth toiledau lle y bo'n bosibl, yn enwedig 
darpariaeth hygyrch.   
 
 

Ystyried effaith ar 

bob nod llesiant ar 

y cyd ac ar gyrff 

eraill   

 

Caiff y canlyniadau o fewn y strategaeth eu hintegreiddio yng 
Nghynllun Cydraddoldeb Strategol yr awdurdod 2020 – 2024.  
 
Ymyriadau cynllun llesiant: mae'r strategaeth yn cyd-fynd â'r 
ymyrraeth Cymunedau Cryf a Gwydn gan ei fod yn sicrhau nad 
yw mynediad i rannau allweddol o'r ddinas (megis canol y ddinas) 
yn gyfyngedig oherwydd darpariaeth gyfyngedig o doiledau. 

 

  

6 A fydd y cynnig / polisi’n cael effaith anghyfartal ar ardal ddaearyddol 

benodol yng Nghasnewydd? 

 

Yn unol â'r canllawiau statudol a'r angen a aseswyd, mae'n debygol y bydd y strategaeth hon 
yn cael yr effaith fwyaf ar ganol y ddinas, sy'n cynnal prif ganolbwynt trafnidiaeth y ddinas a 
nifer o brif atyniadau twristaidd y ddinas.  
 

 

 

7 Gan ystyried yr holl asesiad, beth ellir ei wneud i leihau unrhyw 

effeithiau negyddol eich polisi a chyfrannu’n well at effeithiau 

cadarnhaol? 
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Bydd y ddarpariaeth bresennol yn cael ei hychwanegu at ap Toiledau Cyhoeddus Llywodraeth 
Cymru, fel y bydd gwybodaeth amdano yn hygyrch lle bo'r ddarpariaeth yn bodoli.  
 

 

8 Monitro, gwerthuso ac adolygu 

 

Bydd y broses o roi'r strategaeth hon ar waith yn cael ei goruchwylio gan Gyfarwyddwr 
Strategol - Lle, Cyngor Dinas Casnewydd. Bydd adroddiad ar gynnydd y camau gweithredu a 
nodir yn y strategaeth hon yn cael ei gyflwyno i'r Cyfarwyddwr bob chwarter. 
 
Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn rhoi amserlenni penodol y mae'n rhaid eu dilyn 
mewn perthynas ag adolygu'r strategaeth hon. Yn unol â'i rwymedigaeth statudol bydd y 
Cyngor yn: 

 Paratoi adroddiad cynnydd dros dro yn nodi'r camau a gymerwyd yn unol â'r 
Strategaeth bob dwy flynedd o ddyddiad y strategaeth gyhoeddedig ddiwethaf. Caiff yr 
adroddiad cynnydd dros dro ei gyhoeddi o fewn chwe mis i ddyddiad diwedd y cyfnod o 
ddwy flynedd. 

 Adolygu'r Strategaeth o fewn blwyddyn i bob Etholiad Cyngor. Os na wneir unrhyw 
newidiadau i'r Strategaeth yn dilyn yr adolygiad ar ôl yr etholiad, yna bydd y Cyngor yn 
cyhoeddi datganiad cynnydd dros dro sy'n cwmpasu cyfnod o ddwy flynedd yn dechrau 
o ddyddiad yr etholiad diwethaf. 

 
Gall y Cyngor hefyd adolygu'r Strategaeth hon ar unrhyw adeg yn ôl yr angen. Ar ôl cwblhau 
unrhyw adolygiad, bydd y Cyngor yn cyhoeddi datganiad o'r camau y mae wedi eu cymryd yn 
unol â'r Strategaeth. Os caiff y Strategaeth ei diwygio yn dilyn adolygiad, bydd y Cyngor yn 
cyhoeddi'r Strategaeth ddiwygiedig ac yna'n paratoi adroddiad cynnydd dros dro sy'n 
cwmpasu'r cyfnod o ddwy flynedd sy'n dechrau o'r dyddiad cyhoeddi. 

 

9 Cynnwys Pobl 

Bydd yr Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb yn cael ei ddarparu ar wefan y Cyngor a 
bydd y strategaeth ddrafft yn destun ymgynghoriad cyhoeddus.  
 

 

10 Crynodeb o Effaith (i’w gynnwys mewn unrhyw adroddiad) 

 

Deddf Cydraddoldeb 2010 A’R Gymraeg 
 
Mae'r strategaeth hon yn edrych ar sefydlu cynllun gweithredu i sicrhau bod cyfleusterau toiled 
digonol ar gael yn y dyfodol i ddiwallu anghenion y cyhoedd. Wrth i ddemograffeg y ddinas newid 
rydym yn debygol o weld cynnydd yn y galw am ddarpariaeth toiledau hygyrch yn y ddinas.  
 
Dyma'r tro cyntaf i'r awdurdod ddefnyddio dull integredig o ddarparu toiledau cyhoeddus hygyrch 
mewn ffordd sy'n ceisio defnyddio partneriaid ar draws y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. 
Mae'r strategaeth a'i chynllun gweithredu dilynol, yn ceisio hyrwyddo mynediad i ganol y ddinas, a 
fydd o fudd penodol i grwpiau penodol, felly gellir ystyried bod y strategaeth yn gwneud cyfraniad 
cadarnhaol at y ddyletswydd gyffredinol fel y'i nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.  
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
 
Mae'r strategaeth hon yn ceisio sefydlu cynllun gweithredu i sicrhau bod cyfleusterau toiled digonol 
ar gael yn y dyfodol i ddiwallu anghenion y cyhoedd yn awr ac yn y dyfodol. Wrth i ddemograffeg y 
ddinas newid rydym yn debygol o weld cynnydd yn y galw am ddarpariaeth toiledau hygyrch yn y 
ddinas, gan sefydlu strategaeth i sicrhau darpariaeth hirdymor sy'n cyflawni amcanion cyffredinol y 
Ddeddf.  
 
Mae'r strategaeth hefyd yn cynrychioli'r tro cyntaf y mae'r awdurdod wedi mynd ati mewn modd 
integredig i ddarparu toiledau cyhoeddus hygyrch mewn ffordd sy'n ceisio defnyddio partneriaid ar 
draws y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, gan wneud cyfraniadau clir i'r 5 Ffyrdd o Weithio 
a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  
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Atodiad B - Rhestr o doiledau cyhoeddus yng Nghasnewydd 

 

Parc Tredegar Parc Beechwood 

Parc Belle Vue Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd / Llyfrgell 
Ganolog 

Canolfan Ymwelwyr y Bont Gludo Canolfan Siopa Friars Walk 

Marchnad Casnewydd Y Ganolfan Ddinesig 

Y Pafiliwn, Broadway, Caerllion Canolfan Alway 

Canolfan Rivermead Canolfan Beaufort 

Canolfan Gymunedol Betws Canolfan Gymunedol Caerllion  

Canolfan Gymunedol Gaer  Canolfan Gymunedol Maesglas 

Canolfan Gymunedol Moorland Canolfan Gymunedol Ringland 

Canolfan Gymunedol Shaftesbury Canolfan Gamlas Fourteen Locks 

Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas Llyfrgell Maindee 

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd – 
Pwll Nofio a Chanolfan Tenis 

Tir Lles Tŷ-du 

Canolfan Siopa Ffordd y Brenin   
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Atodiad C - Canlyniadau llawn yr Ymgynghoriadau Cyhoeddus 

 
Arolwg y Wi-fi Bysiau - 3,716 o ymatebwyr 
 

1) Faint o broblem yw mynediad i doiledau pan fyddwch allan yng Nghasnewydd? 
 

Rhifyn Nifer y bobl Canran y bobl   

Mater pwysig i mi 1018 27.40%   

Mater bach i mi 969 26.08%   

Ddim yn fater o 
gwbl 

1729 46.53% 
  

Cyfanswm yr 
ymatebion 

3716 
   

     

 



26 
 

 
Mae 47% o bobl anabl o gymharu â 22% o bobl nad ydynt yn anabl yn disgrifio toiledau fel problem fawr pan fyddant allan yng 
Nghasnewydd. 
 

2) Pan fyddwch allan yng Nghasnewydd, pa un o'r canlynol sy'n disgrifio eich profiad orau os oes angen i chi ddefnyddio'r 
toiled? 

 

Eich profiad Nifer y bobl Canran y bobl 

Byddwn yn aros nes i mi gyrraedd adref neu yn ôl i'r 
gwaith/ysgol 

427 11.49% 

Byddwn yn defnyddio toiledau o fewn siopau, bwytai 
neu gaffis 

700 18.84% 

Wn i ddim ble mae toiledau wedi eu lleoli 723 19.46% 

Ni fyddai hyn yn peri pryder i mi 754 20.29% 

Byddwn yn defnyddio toiledau cyhoeddus 1112 29.92% 
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Cyfanswm yr ymatebion 3716  

 

 

Eich profiad 

Canran y bobl 

Anddeuaidd Dyn Menyw Arall 
Mae’n well gen i 
beidio â dweud 

Byddwn yn aros nes i mi gyrraedd adref neu yn ôl i'r 
gwaith/ysgol 

26.26% 8.73% 10.62% 15.88% 19.12% 

Byddwn yn defnyddio toiledau o fewn siopau, bwytai 
neu gaffis 

20.11% 14.85% 22.45% 18.24% 15.14% 

Wn i ddim ble mae toiledau wedi eu lleoli 14.53% 21.98% 17.80% 22.35% 18.73% 

Ni fyddai hyn yn peri pryder i mi 24.58% 22.42% 16.36% 15.88% 35.86% 

Byddwn yn defnyddio toiledau cyhoeddus 14.53% 32.02% 32.78% 27.65% 11.16% 

 

11.5%

18.8%

19.5%

20.3%

29.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

I would wait until I get home or back to work
/ school

I would use toilets within shops, restaurants
or cafes

I don't know where toilets are located

This wouldn't concern me

I would use public toilets

Percentage of people

When you are out in Newport, which of the following best 
describes your experience if you need to use the toilet?
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Byddai 14% o ymatebwyr anddeuaidd yn defnyddio toiledau cyhoeddus o gymharu â 32% o ddynion/menywod deuaidd. Byddai 
26% o ymatebwyr anddeuaidd yn aros nes iddynt gyrraedd adref/gwaith/ysgol o gymharu â 8-10% o ddynion/menywod deuaidd.   
 

3) Os oes arnoch chi neu rywun yr ydych yn gofalu amdano angen mynediad i fwy na thoiled sylfaenol, pa un o'r canlynol a 
fyddai'n berthnasol? 

 

Gofynion mynediad ychwanegol Nifer y bobl Canran y bobl 

Byddai angen iddo fod yn niwtral o ran y rhywiau 326 8.77% 

Byddai angen cyfleusterau newid cewynnau 404 10.87% 

Byddai angen gwell mynediad oherwydd nam ar y 
golwg 

442 11.89% 

Byddai angen gwell mynediad oherwydd materion 
symudedd 

697 18.76% 

Ni fyddai hyn yn peri pryder i mi 859 23.12% 

Byddai angen lle ychwanegol ar gyfer cadair olwyn 2017 54.28% 

Byddai angen lle ychwanegol i ofalwr 2259 60.79% 

Cyfanswm yr ymatebion 3716  
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8.8%

10.9%

11.9%

18.8%

23.1%

54.3%

60.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Would require to be gender neutral

Would require baby changing facilities

Would require better access due to visual
impairment

Would require better access due to mobility
issues

This wouldn't concern me

Would require additional space for a wheelchair

Would require additional space for a carer

Percentage of people

If you or someone you are caring for requires access to more 
than a basic toilet, which of the following would apply?
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4) A oes ardaloedd yng Nghasnewydd lle nad oes toiledau cyhoeddus hygyrch ar gael? Ticiwch bob un sy’n berthnasol. 

 

Ardaloedd lle nad yw toiledau cyhoeddus ar gael Nifer y bobl Canran y bobl 

Arall 658 17.71% 

Adeiladau cyhoeddus 705 18.97% 

Parciau/Atyniadau i ymwelwyr 798 21.47% 

Mannau eraill yn eich ardal leol 1427 38.40% 

Ardaloedd Siopa Lleol  1725 46.42% 

Parciau 1930 51.94% 

Canol y Ddinas 1970 53.01% 

Cyfanswm yr ymatebion 3716  

 

 

17.7%

19.0%

21.5%

38.4%

46.4%

51.9%

53.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Other

Public buildings

Visitor attractions

Other places in your local area

Local shopping area

Parks

City Centre

Percentage of people

Are there areas of Newport where publically accessible 
toilets are not available?
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5) Oedran? 6) Rhywedd? 

Oedran Nifer y bobl Canran y bobl 

Dan 12 mlwydd 
oed 

69 1.86% 

12-17 oed 681 18.33% 

18-24 oed 1034 27.83% 

25-34 oed 751 20.21% 

35-44 oed 483 13.00% 

45-54 oed 318 8.56% 

55-64 oed 209 5.62% 

65+ oed 171 4.60% 

Cyfanswm yr 
ymatebion 

3716 
 

 

Rhyw Nifer y bobl Canran y bobl 

Anddeuaidd 179 4.82% 

Dyn 1374 36.98% 

Menyw 1742 46.88% 

Arall 170 4.57% 

Mae’n well gen i 
beidio â dweud 

251 6.75% 

Cyfanswm yr 
ymatebion 

3716 
 

 

 
7) A yw eich hunaniaeth rhywedd yn cyfateb i’r rhyw a gofrestrwyd ar eich genedigaeth? 

 
Hunaniaeth 

rhywedd  
Nifer y bobl Canran y bobl 

Do 2494 67.12% 

Nage 546 14.69% 

Mae’n well gen i 
beidio â dweud 

676 18.19% 

Cyfanswm yr 
ymatebion 

3716 
 

 
8) Ydych chi'n ystyried eich hun yn anabl fel y'i diffinnir yn Neddf Cydraddoldeb 2010? 

 

Anabledd Nifer y bobl Canran y bobl 

Do 894 24.06% 



32 
 

Nage 2069 55.68% 

Mae’n well gen i 
beidio â dweud 

753 20.26% 

Cyfanswm yr 
ymatebion 

3716 
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Holiadur manwl yr ymgynghoriad cyhoeddus – 53 o ymatebion 
 

1) Nodwch eich diddordeb o ran yr ymgynghoriad hwn (ticiwch bob un sy'n berthnasol) 
 

 Nifer y bobl Canran y bobl 

Rwy’n Aelod Etholedig Lleol 0 0.00% 

Rwy’n ymweld â Chasnewydd 2 3.77% 

Arall 2 3.77% 

Rwy’n cynrychioli busnes, grŵp neu 
sefydliad lleol 

3 5.66% 

Rwy’n berson busnes lleol 5 9.43% 

Rwy’n gweithio yng Nghasnewydd 15 28.30% 

Rwy’n byw yng Nghasnewydd 47 88.68% 

Cyfanswm yr ymatebion 53  

 
Rhowch fanylion:  
 

 Rhowch fanylion: (cafwyd 11 o sylwadau) 

1 Defnyddio parciau lleol ac ati ar gyfer hamddena 

2 Mae angen mynediad hawdd oherwydd fy anabledd. 

3 Dwi'n byw yng Nghaerllion ac mae'r diffyg cyfleusterau toiled sydd ar gael yn beth warthus. 

4 

Dwi’n byw yng Nghaerllion. Mae'n hanfodol eich bod yn agor y toiledau cyhoeddus yng Nghaerllion. Daw miloedd o dwristiaid i weld ein 
hetifeddiaeth fawr yng Nghaerllion. Yr ydych yn ei ddinistrio drwy beidio â darparu pethau sylfaenol fel cael cyfleuster toiled yn y pentref. 
Daw miloedd o blant yma wythnos ar ôl wythnos, daeth rhai i mewn i Neuadd y Dref yr wythnos hon, os nad oedd yn ddigon da. Mae'r 
cyngor yn idiotiaid trwy eu cau, sy'n warth i chi i gyd, nid fy ngeiriau i, geiriau ymwelydd tramor o Siapan. 

5 Dwi’n byw yng Nghaerllion. 

6 Caerllion 

7 Yr Alzheimer’s Society (Rheolwr Cymorth Cymunedol Ardal Casnewydd) a chynrychiolydd Sefydliad y Merched. 
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8 Rydym yn y busnes twristiaeth yn ardal Caerllion, h.y. carafanau, cartrefi modur a phebyll 

9 Aelod o Bwyllgor Gŵyl Gelfyddydau Caerllion. 

10 Mae gennym siop yng Nghaerllion 

11 
Fel un o drigolion Casnewydd, yr wyf yn gwneud y rhan fwyaf o'm siopa yng Nghasnewydd ac yn defnyddio'r toiledau cyhoeddus yng 
nghanol y ddinas 

 
2) Yng nghanol y ddinas, a yw darpariaeth toiledau yn ddigonol neu’n annigonol i ddiwallu eich anghenion? 

 

 

Yn gynnar yn y bore 
(cyn 9am) 

Yn ystod y dydd (9am-
6pm) 

Gyda’r nos (ar ôl 6pm) 

Nifer y 
bobl 

% y bobl 
Nifer y 

bobl 
% y bobl Nifer y bobl % y bobl 

Digonol 4 8.00% 17 32.69% 4 8.00% 

Annigonol 18 36.00% 25 48.08% 22 44.00% 

Dim un ar gael 6 12.00% 1 1.92% 8 16.00% 

Nid wyf yn 
ymweld ar yr 
amserau hyn 

16 32.00% 3 5.77% 8 16.00% 

Ddim yn 
gwybod 

6 12.00% 6 11.54% 8 16.00% 

Cyfanswm yr 
ymatebion 

50 
 

52 
 

50 
 

       

Dim ateb 3 1 3 
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Adequate Inadequate
None

available
I don't visit
at this time

Don't know

Early morning (before 9am) 8.00% 36.00% 12.00% 32.00% 12.00%

During the day (9am - 6pm) 32.69% 48.08% 1.92% 5.77% 11.54%

Evenings (after 6pm) 8.00% 44.00% 16.00% 16.00% 16.00%
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In the city centre, is the provision of toilets adequate or inadequate to meet 
your needs?
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3) Yng nghanol y ddinas, a yw darpariaeth toiledau hygyrch (y rheiny a ddyluniwyd i fod yn gyfleus i bobl ag anableddau 

corfforol) yn ddigonol neu’n annigonol i ddiwallu eich anghenion? 
 

 

Yn gynnar yn y bore (cyn 
9am) 

Yn ystod y dydd (9am - 
6pm) 

Gyda’r nos (ar ôl 6pm) 

Nifer y 
bobl 

% y bobl 
Nifer y 

bobl 
% y bobl 

Nifer y 
bobl 

% y bobl 

Digonol 1 1.96% 8 15.09% 0 0.00% 

Annigonol 14 27.45% 19 35.85% 17 33.33% 

Dim un ar gael 7 13.73% 3 5.66% 9 17.65% 

Nid wyf yn 
ymweld ar yr 
amserau hyn 

9 17.65% 3 5.66% 4 7.84% 

Ddim yn 
gwybod 

20 39.22% 20 37.74% 21 41.18% 

Cyfanswm yr 
ymatebion 

51 
 

53 
 

51 
 

       

Dim ateb 2 0 2 
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Adequate Inadequate
None

available
I don't visit
at this time

Don't know

Early morning (before 9am) 1.96% 27.45% 13.73% 17.65% 39.22%

During the day (9am - 6pm) 15.09% 35.85% 5.66% 5.66% 37.74%

Evenings (after 6pm) 0.00% 33.33% 17.65% 7.84% 41.18%
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In the city centre, is the provision of accessible toilets (those designed to 
accomodate people with physical disabilities) adequate or inadequate to 

meet your needs?
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4) Yng nghanol y ddinas, a yw darpariaeth cyfleusterau newid ar gyfer babanod a phlant bach yn ddigonol neu’n annigonol i 

ddiwallu eich anghenion? 
 

 

Yn gynnar yn y bore 
(cyn 9am) 

Yn ystod y dydd (9am - 
6pm) 

Gyda’r nos (ar ôl 6pm) 

Nifer y 
bobl 

% y bobl 
Nifer y 

bobl 
% y bobl 

Nifer y 
bobl 

% y bobl 

Digonol 1 1.96% 7 13.46% 1 1.89% 

Annigonol 16 31.37% 18 34.62% 18 33.96% 

Dim un ar gael 4 7.84% 3 5.77% 6 11.32% 

Nid wyf yn ymweld 
ar yr amserau hyn 

8 15.69% 1 1.92% 4 7.55% 

Ddim yn gwybod 22 43.14% 23 44.23% 24 45.28% 

Cyfanswm yr 
ymatebion 

51 
 

52 
 

53 
 

       

Dim ateb 2 1 0 
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Adequate Inadequate
None

available
I don't visit
at this time

Don't know

Early morning (before 9am) 1.96% 31.37% 7.84% 15.69% 43.14%

During the day (9am - 6pm) 13.46% 34.62% 5.77% 1.92% 44.23%

Evenings (after 6pm) 1.89% 33.96% 11.32% 7.55% 45.28%
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In the city centre, is the provision of changing facilities for babies and young 
children adequate or inadequate to meet your needs?
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5) Yng nghanol y ddinas, a yw darpariaeth cyfleusterau newid ar gyfer pobl ag anableddau yn ddigonol neu’n annigonol i 
ddiwallu eich anghenion? 

 

 

C5 

Yn gynnar yn y bore (cyn 
9am) 

Yn ystod y dydd (9am - 
6pm) 

Gyda’r nos (ar ôl 6pm) 

Nifer y 
bobl 

% y bobl 
Nifer y 

bobl 
% y bobl 

Nifer y 
bobl 

% y bobl 

Digonol 1 1.92% 5 9.80% 0 0.00% 

Annigonol 13 25.00% 15 29.41% 15 28.30% 

Dim un ar gael 5 9.62% 3 5.88% 7 13.21% 

Nid wyf yn 
ymweld ar yr 
amserau hyn 

7 13.46% 1 1.96% 3 5.66% 

Ddim yn 
gwybod 

26 50.00% 27 52.94% 28 52.83% 

Cyfanswm yr 
ymatebion 

52 
 

51 
 

53 
 

       

Dim ateb 1 2 0 
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6) Mewn parciau a/neu atyniadau i ymwelwyr, a yw darpariaeth toiledau yn ddigonol neu’n annigonol i ddiwallu eich 
anghenion?  

 

 

Yn gynnar yn y bore (cyn 
9am) 

Yn ystod y dydd (9am - 6pm) Gyda’r nos (ar ôl 6pm) 

Nifer y bobl % y bobl Nifer y bobl % y bobl Nifer y bobl % y bobl 

Digonol 1 1.92% 4 7.55% 1 1.92% 

Annigonol 26 50.00% 40 75.47% 28 53.85% 

Ddim un ar gael 11 21.15% 8 15.09% 12 23.08% 

Nid wyf yn ymweld â’r 
lleoliad ar yr adeg hon 

12 23.08% 0 0.00% 9 17.31% 

Ddim yn gwybod 2 3.85% 1 1.89% 2 3.85% 

Cyfanswm yr 
ymatebion 

52 
 

53 
 

52 
 

Adequate Inadequate
None

available
I don't visit
at this time

Don't know

Early morning (before 9am) 1.92% 25.00% 9.62% 13.46% 50.00%

During the day (9am - 6pm) 9.80% 29.41% 5.88% 1.96% 52.94%

Evenings (after 6pm) 0.00% 28.30% 13.21% 5.66% 52.83%
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In the city centre, is the provision of changing facilities for those with 
disabilities adequate or inadequate to meet your needs?
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Dim ateb 1 0 1 

 

 
 
7) Mewn parciau a/neu atyniadau i ymwelwyr, a yw darpariaeth toiledau hygyrch (y rheiny a ddyluniwyd i fod yn gyfleus i bobl 

ag anableddau corfforol) yn ddigonol neu’n annigonol i ddiwallu eich anghenion? 

 

Adequate Inadequate
None

available
I don't visit
at this time

Don't know

Early morning (before 9am) 1.92% 50.00% 21.15% 23.08% 3.85%

During the day (9am - 6pm) 7.55% 75.47% 15.09% 0.00% 1.89%

Evenings (after 6pm) 1.92% 53.85% 23.08% 17.31% 3.85%
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At parks and/or visitor attractions, is the provision of toilets adequate or 
inadequate to meet your needs?

No. of people % of people No. of people % of people No. of people % of people

Adequate 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Inadequate 21 40.38% 27 52.94% 22 41.51%

None available 11 21.15% 9 17.65% 12 22.64%

I don't visit at this time 6 11.54% 0 0.00% 4 7.55%

Don't know 14 26.92% 15 29.41% 15 28.30%

Total responses 52 51 53

No reply

Q7
Early morning (before 9am) During the day (9am - 6pm) Evenings (after 6pm)

1 2 0



43 
 

 

 
 

8) Mewn parciau a/neu atyniadau i ymwelwyr, a yw darpariaeth cyfleusterau newid ar gyfer babanod a phlant bach yn ddigonol 
neu’n annigonol i ddiwallu eich anghenion?   

Adequate Inadequate None available
I don't visit at

this time
Don't know

Early morning (before 9am) 0.00% 40.38% 21.15% 11.54% 26.92%

During the day (9am - 6pm) 0.00% 52.94% 17.65% 0.00% 29.41%

Evenings (after 6pm) 0.00% 41.51% 22.64% 7.55% 28.30%
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At parks and/or visitor attractions, is the provision of accessible toilets (those designed to 
accomodate people with physical disabilities) adequate or inadequate to meet your needs?
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No. of people % of people No. of people % of people No. of people % of people

Adequate 0 0.00% 2 3.85% 0 0.00%

Inadequate 21 40.38% 25 48.08% 20 37.74%

None available 9 17.31% 8 15.38% 11 20.75%

I don't visit at this time 5 9.62% 0 0.00% 4 7.55%

Don't know 17 32.69% 17 32.69% 18 33.96%

Total responses 52 52 53

No reply

Q8
Early morning (before 9am) During the day (9am - 6pm) Evenings (after 6pm)

1 1 0

Adequate Inadequate None available
I don't visit at

this time
Don't know

Early morning (before 9am) 0.00% 40.38% 17.31% 9.62% 32.69%

During the day (9am - 6pm) 3.85% 48.08% 15.38% 0.00% 32.69%

Evenings (after 6pm) 0.00% 37.74% 20.75% 7.55% 33.96%
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At parks and/or visitor attractions, is the provision of changing facilities for babies and 
young children adequate or inadequate to meet your needs?
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9) Mewn parciau a/neu atyniadau i ymwelwyr, a yw darpariaeth cyfleusterau newid ar gyfer pobl sydd ag anableddau yn 

ddigonol neu’n annigonol i ddiwallu eich anghenion?   
 

 
 

No. of people % of people No. of people % of people No. of people % of people

Adequate 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Inadequate 18 34.62% 22 42.31% 18 33.96%

None available 10 19.23% 11 21.15% 12 22.64%

I don't visit at this time 6 11.54% 0 0.00% 4 7.55%

Don't know 18 34.62% 19 36.54% 19 35.85%

Total responses 52 52 53

No reply

Q9
Early morning (before 9am) During the day (9am - 6pm) Evenings (after 6pm)

1 1 0
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Adequate Inadequate None available
I don't visit at

this time
Don't know

Early morning (before 9am) 0.00% 34.62% 19.23% 11.54% 34.62%

During the day (9am - 6pm) 0.00% 42.31% 21.15% 0.00% 36.54%

Evenings (after 6pm) 0.00% 33.96% 22.64% 7.55% 35.85%
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At parks and/or visitor attractions, is the provision of changing facilities for those with 
disabilities adequate or inadequate to meet your needs?
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10) Mewn adeiladau cyhoeddus, a yw darpariaeth toiledau yn ddigonol neu’n annigonol i ddiwallu eich anghenion? 
 

 
 

No. of people % of people No. of people % of people No. of people % of people

Adequate 6 11.54% 17 32.69% 5 9.80%

Inadequate 18 34.62% 25 48.08% 20 39.22%

None available 6 11.54% 2 3.85% 7 13.73%

I don't visit at this time 12 23.08% 1 1.92% 9 17.65%

Don't know 10 19.23% 7 13.46% 10 19.61%

Total responses 52 52 51

No reply

Q10
Early morning (before 9am) During the day (9am - 6pm) Evenings (after 6pm)

1 1 2
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Adequate Inadequate None available
I don't visit at

this time
Don't know

Early morning (before 9am) 11.54% 34.62% 11.54% 23.08% 19.23%

During the day (9am - 6pm) 32.69% 48.08% 3.85% 1.92% 13.46%

Evenings (after 6pm) 9.80% 39.22% 13.73% 17.65% 19.61%
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In public buildings, is the provision of toilets adequate or inadequate to meet your needs?
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11) Mewn adeiladau cyhoeddus, a yw darpariaeth toiledau hygyrch (y rheiny a ddyluniwyd i fod yn gyfleus i bobl ag anableddau 

corfforol) yn ddigonol neu’n annigonol i ddiwallu eich anghenion? 
 

 
 

No. of people % of people No. of people % of people No. of people % of people

Adequate 1 1.96% 8 15.09% 1 1.96%

Inadequate 13 25.49% 16 30.19% 15 29.41%

None available 6 11.76% 4 7.55% 7 13.73%

I don't visit at this time 6 11.76% 0 0.00% 3 5.88%

Don't know 25 49.02% 25 47.17% 25 49.02%

Total responses 51 53 51

No reply

Q11
Early morning (before 9am) During the day (9am - 6pm) Evenings (after 6pm)

2 0 2
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Adequate Inadequate None available
I don't visit at

this time
Don't know

Early morning (before 9am) 1.96% 25.49% 11.76% 11.76% 49.02%

During the day (9am - 6pm) 15.09% 30.19% 7.55% 0.00% 47.17%

Evenings (after 6pm) 1.96% 29.41% 13.73% 5.88% 49.02%
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In public buildings, is the provision of accessible toilets (those designed to accomodate 
people with physical disabilities) adequate or inadequate to meet your needs?
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12) Mewn adeiladau cyhoeddus, a yw darpariaeth cyfleusterau newid ar gyfer babanod a phlant bach yn ddigonol neu’n 

annigonol i ddiwallu eich anghenion? 
 

 
 

No. of people % of people No. of people % of people No. of people % of people

Adequate 1 1.96% 7 13.46% 1 2.00%

Inadequate 13 25.49% 17 32.69% 14 28.00%

None available 5 9.80% 2 3.85% 6 12.00%

I don't visit at this time 5 9.80% 0 0.00% 3 6.00%

Don't know 27 52.94% 26 50.00% 26 52.00%

Total responses 51 52 50

No reply

Q12
Early morning (before 9am) During the day (9am - 6pm) Evenings (after 6pm)

2 1 3
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Adequate Inadequate None available
I don't visit at

this time
Don't know

Early morning (before 9am) 1.96% 25.49% 9.80% 9.80% 52.94%

During the day (9am - 6pm) 13.46% 32.69% 3.85% 0.00% 50.00%

Evenings (after 6pm) 2.00% 28.00% 12.00% 6.00% 52.00%
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In public buildings, is the provision of changing facilities for babies and young children 
adequate or inadequate to meet your needs?
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13) Mewn adeiladau cyhoeddus, a yw darpariaeth cyfleusterau newid ar gyfer pobl sydd ag anableddau yn ddigonol neu’n 

annigonol i ddiwallu eich anghenion? 
 

 
 

No. of people % of people No. of people % of people No. of people % of people

Adequate 0 0.00% 4 7.84% 0 0.00%

Inadequate 14 27.45% 17 33.33% 15 28.85%

None available 5 9.80% 4 7.84% 7 13.46%

I don't visit at this time 6 11.76% 0 0.00% 3 5.77%

Don't know 26 50.98% 26 50.98% 27 51.92%

Total responses 51 51 52

No reply

Q13
Early morning (before 9am) During the day (9am - 6pm) Evenings (after 6pm)

2 2 1
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14) Pa ardaloedd siopa lleol yr ydych yn ymweld â nhw yn aml? D.S. – Roedd hyn yn golygu y tu allan i ganol y ddinas ond o 
fewn Casnewydd. Dylai'r cwestiwn fod wedi bod yn fwy eglur. 

 

 Caerllion: nodwyd 12 gwaith 

 Caerleon Road: nodwyd 3 gwaith 

 Ardal siopa Maesglas 

 Parciau manwerthu yng Nghasnewydd: nodwyd 18 gwaith 

 Y Maendy 

 Canolfan Siopa Betws 

 Uplands 
 

Adequate Inadequate None available
I don't visit at

this time
Don't know

Early morning (before 9am) 0.00% 27.45% 9.80% 11.76% 50.98%

During the day (9am - 6pm) 7.84% 33.33% 7.84% 0.00% 50.98%

Evenings (after 6pm) 0.00% 28.85% 13.46% 5.77% 51.92%
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In public buildings, is the provision of changing facilities for those with disabilities adequate 
or inadequate to meet your needs?
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15) Mewn ardaloedd siopa lleol, a yw darpariaeth toiledau yn ddigonol neu’n annigonol i ddiwallu eich anghenion? 
 

 
 

No. of people % of people No. of people % of people No. of people % of people

Adequate 3 5.88% 13 25.00% 6 11.76%

Inadequate 20 39.22% 30 57.69% 25 49.02%

None available 15 29.41% 8 15.38% 14 27.45%

I don't visit at this time 9 17.65% 1 1.92% 2 3.92%

Don't know 4 7.84% 0 0.00% 4 7.84%

Total responses 51 52 51

No reply

Q15
Early morning (before 9am) During the day (9am - 6pm) Evenings (after 6pm)

2 1 2
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Adequate Inadequate None available
I don't visit at

this time
Don't know

Early morning (before 9am) 5.88% 39.22% 29.41% 17.65% 7.84%

During the day (9am - 6pm) 25.00% 57.69% 15.38% 1.92% 0.00%

Evenings (after 6pm) 11.76% 49.02% 27.45% 3.92% 7.84%
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In local shopping areas, is the provision of toilets adequate or inadequate to meet your needs?
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16) Mewn ardaloedd siopa lleol, a yw darpariaeth toiledau hygyrch (y rheiny a ddyluniwyd i fod yn gyfleus i bobl sydd ag 

anableddau corfforol) yn ddigonol neu’n annigonol i ddiwallu eich anghenion? 
 

 
 

No. of people % of people No. of people % of people No. of people % of people

Adequate 1 1.96% 3 5.77% 1 1.96%

Inadequate 18 35.29% 27 51.92% 22 43.14%

None available 12 23.53% 8 15.38% 12 23.53%

I don't visit at this time 7 13.73% 1 1.92% 3 5.88%

Don't know 13 25.49% 13 25.00% 13 25.49%

Total responses 51 52 51

No reply

Q16
Early morning (before 9am) During the day (9am - 6pm) Evenings (after 6pm)

2 1 2
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Adequate Inadequate None available
I don't visit at

this time
Don't know

Early morning (before 9am) 1.96% 35.29% 23.53% 13.73% 25.49%

During the day (9am - 6pm) 5.77% 51.92% 15.38% 1.92% 25.00%

Evenings (after 6pm) 1.96% 43.14% 23.53% 5.88% 25.49%
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In local shopping areas, is the provision of accessible toilets (those designed to accomodate 
people with physical disabilities) adequate or inadequate to meet your needs?
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17) Mewn ardaloedd siopa lleol, a yw darpariaeth cyfleusterau newid cewynnau ar gyfer babanod a phlant bach yn ddigonol 

neu’n annigonol i ddiwallu eich anghenion? 
 

 
 

No. of people % of people No. of people % of people No. of people % of people

Adequate 1 1.96% 5 9.62% 1 1.96%

Inadequate 17 33.33% 23 44.23% 21 41.18%

None available 13 25.49% 10 19.23% 12 23.53%

I don't visit at this time 6 11.76% 1 1.92% 3 5.88%

Don't know 14 27.45% 13 25.00% 14 27.45%

Total responses 51 52 51

No reply

Q17
Early morning (before 9am) During the day (9am - 6pm) Evenings (after 6pm)

2 1 2
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Adequate Inadequate None available
I don't visit at

this time
Don't know

Early morning (before 9am) 1.96% 33.33% 25.49% 11.76% 27.45%

During the day (9am - 6pm) 9.62% 44.23% 19.23% 1.92% 25.00%

Evenings (after 6pm) 1.96% 41.18% 23.53% 5.88% 27.45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
e

rc
e

n
ta

ge
 o

f 
p

e
o

p
le

In local shopping areas, is the provision of changing facilities for babies and young children 
adequate or inadequate to meet your needs?
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18) Mewn ardaloedd siopa lleol, a yw darpariaeth cyfleusterau newid ar gyfer pobl sydd ag anableddau yn ddigonol neu’n 

annigonol i ddiwallu eich anghenion? 
 

 
 

No. of people % of people No. of people % of people No. of people % of people

Adequate 1 1.96% 3 5.77% 1 1.96%

Inadequate 17 33.33% 24 46.15% 21 41.18%

None available 13 25.49% 11 21.15% 13 25.49%

I don't visit at this time 7 13.73% 1 1.92% 3 5.88%

Don't know 13 25.49% 13 25.00% 13 25.49%

Total responses 51 52 51

No reply

Q18
Early morning (before 9am) During the day (9am - 6pm) Evenings (after 6pm)

2 1 2
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19) A oes unrhyw doiledau cyhoeddus nad ydym ni wedi eu cynnwys ? 
 
Ymatebion: 

 Canolfan Siopa Ffordd y Brenin  

 Toiledau Cwrt Tŷ Tredegar 

 Toiledau mewn siopau yng Nghaerllion 
  

Adequate Inadequate None available
I don't visit at

this time
Don't know

Early morning (before 9am) 1.96% 33.33% 25.49% 13.73% 25.49%

During the day (9am - 6pm) 5.77% 46.15% 21.15% 1.92% 25.00%

Evenings (after 6pm) 1.96% 41.18% 25.49% 5.88% 25.49%
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In local shopping areas, is the provision of changing facilities for those with disabilities 
adequate or inadequate to meet your needs?
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20) Gan feddwl am Gasnewydd yn ehangach, nodwch a ydych yn cytuno neu’n anghytuno â’r datganiadau canlynol 

 

 
 

There are too few facilities
The location of facilities is not

convenient
The location of the facilities

does not feel safe

Strongly agree 71.15% 53.85% 31.37%

Agree 23.08% 28.85% 29.41%

Disagree 5.77% 11.54% 35.29%

Strongly disagree 0.00% 0.00% 0.00%

Don't know 0.00% 5.77% 3.92%
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Thinking about Newport more widely. please indicate if you agree or disagree with the following 
statements:
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There is not enough information
on where facilities are located

The lack of facilities has stopped
me for visiting certain locations

Facilities are not open at the
times I need them

Strongly agree 69.23% 46.00% 62.00%

Agree 30.77% 32.00% 20.00%

Disagree 0.00% 18.00% 14.00%

Strongly disagree 0.00% 4.00% 2.00%

Don't know 0.00% 0.00% 2.00%
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Thinking about Newport more widely. please indicate if you agree or disagree with the following 
statements:
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21) Rhowch fanylion unrhyw broblemau penodol o ran darpariaeth toiledau neu gyfleusterau newid yng Nghasnewydd? 
 

Doeddwn i ddim yn gwybod bod llawer ar y rhestr yn cael eu nodi fel toiledau cyhoeddus a bod modd eu defnyddio. Rwyf hefyd 
wedi osgoi yfed dŵr ac ati os rwy'n gwybod fy mod yn mynd i dreulio'r diwrnod mewn digwyddiadau ym Mharc Tredegar gan fod 
y toiledau'n ffiaidd. Fel arfer felly’n gwneud fy hun yn sâl oherwydd hynny. Tybed faint o bobl sy'n gwneud yr un peth ar y d iwrnod 
chwarae. 

Gall y diffyg toiledau glân, hygyrch ar hyn o bryd gwtogi ar dripiau gyda pherthnasau oedrannus, a chael effaith andwyol ar eu 
hiechyd a'u lles. 

The cleanliness of facilities is
generally good

Toilets should be free to use
I don't like using toilets in shops
or restaurants because I feel like

I need to buy something

Strongly agree 8.00% 67.31% 62.75%

Agree 26.00% 26.92% 21.57%

Disagree 44.00% 5.77% 13.73%

Strongly disagree 14.00% 0.00% 1.96%

Don't know 8.00% 0.00% 0.00%
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Thinking about Newport more widely. please indicate if you agree or disagree with the following 
statements:
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Mae rhai pobl yn dioddef o Syndrom Coluddyn Llidus ac mae angen iddynt fynd i’r toiled yn syth, nid oes digon yng nghanol y 
dref na Pharc Manwerthu Casnewydd na Pharc Manwerthu Maesglas. 

Dim digon erbyn hyn nawr bod rhai wedi cael eu cau. 

Mae cymaint o'r rhain - canolfannau cymunedol, Marchnad Casnewydd, yr Amgueddfa ac Oriel Gelf ac ati - dim ond ar gael pan 
fydd yr adeiladau ar agor. Hyd yn oed wedyn, a yw'n iawn i unrhyw un ddefnyddio'r toiled mewn canolfan gymunedol? Os felly, 
dywedwch wrthyn ni! Mae'r ddarpariaeth mewn parciau wedi'i chyfyngu i unrhyw gaffis sydd ar agor, os oes rhai o gwbl. Gwael. 

Mae toiledau cyhoeddus, nad ydynt mewn bariau neu fwytai, fel arfer yn eithaf brwnt - nid oes lefel uchel iawn o lendid fel arfer 
ac yn amlach na pheidio mae angen eu hadnewyddu. 

Nid oes yr un ohonynt fel y nodwyd eisoes gyda mynediad hwylus i'r rhai sy'n ei chael yn anodd symud o le i le, h.y. defnyddwyr 
cadeiriau olwyn, neu'r rhai sydd â phroblemau cerdded pellterau byr a phroblemau gyda'u golwg. Mae'r parcio i'r lleoliadau yn rhy 
bell oddi wrth ei gilydd neu byth ar gael. Dyma pam ein bod wedi canfod bod siopa ar-lein yn well. 

Mae angen mwy o gyfleusterau yng Nghaerllion i'w ddefnyddio ar benwythnosau ac yn ystod y dydd. 

Nid yw toiledau'r Parc ar agor oni bai bod rhywun yno i gadw llygad arnynt, os nad yw ceidwaid y Parc yn agos atynt, maent yn 
cau'r toiledau mewn parc sy'n llawn pobl.  Nid oes toiledau ar agor mewn ardaloedd siopa bach er eu bod ar eich rhestr. Mae 
ceidwaid siopau'n rhoi arwyddion i ddweud nad oes hawl i’r cyhoedd ddefnyddio’r toiledau.  Mae Mill Pill wedi atal rhieni rhag 
defnyddio toiledau wrth aros i blant fynychu clybiau chwaraeon. 

Mae llawer yn rhy fach, allwch chi ddim ffitio pram a babi a phlentyn bach y tu mewn ac os ydych yn siopa ar eich pen eich hun, 
does gennych chi ddim dewis. Yn aml nid ydynt yn ddigon glân. Mae cael un cyfleuster newid cewynnau yn aml hefyd yn meddwl 
bod rhaid aros ac yn Kingsway maent wedi'u lleoli i lawr grisiau. Rwyf yn ymwybodol fod opsiwn lifft ar gael ond mae hyn hefyd 
yn aml yn brysur ac yn teimlo'n gyffredinol braidd yn frwnt a thywyll. 

Dim ym Mhillgwenlli. 

Nid yw pobl yn gyffredinol yn defnyddio toiledau mewn canolfannau hamdden a chymunedol oni bai eu bod yn defnyddio'r 
cyfleusterau, mae angen i'r rhan yn y parciau cael mwy o gynnal a chadw ac amseroedd agor rhwng 9-7pm, nid oes digon o 
gyfleusterau i'r anabl yn y parciau ac os oes rhai nid ydynt bob amser ar agor neu nid yw’n bosibl i ddod o hyd i rywun i'w hagor.  
Nid yw rhai cyfleusterau newid cewynnau’n addas, roedd fy merch mewn cast clun llawn gyda’i choesau fel broga a bar rhwng ei 
choesau, doeddwn i ddim yn gallu defnyddio'r tablau newid a oedd yn tynnu i lawr i’r ochr gan nad oedd hi'n ffitio gan nad oedden 
nhw'n ddigon llydan, roedd yn rhaid i mi ei newid yn ei phram! Ac roedd hyn yn y pwll yn y Pentref Chwaraeon. 

Parc Beechwood. Mae’r cyfleusterau newid cewynnau'n ofnadwy. Dim ond bwrdd mewn toiled anabl sydd ddim yn cau'n iawn. 
Dim byd yng Nghaerllion. Caerleon Road Dim. Newid cewynnau yn Friars Walk. Dim toiled felly os oes gennych blant hŷn sy'n 
rhy ifanc i ddefnyddio'r toiledau ar eu hunain mae'n anodd. 
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Does dim digon ohonyn nhw ac maen nhw'n tueddu i fod yn fudr. 

Mae llawer o doiledau gwirioneddol gyhoeddus wedi'u cau - nid yw'r rhai sydd ar ôl ar agor bob amser. 

Dim ond pan fydd y caffi ar agor y mae toiledau Parc Beechwood ar agor. Nid yw'r toiledau wedi'u harwyddo’n glir ym mhob 
lleoliad. Dim ond pan fydd y Llyfrgell ar agor y mae toiledau ym Maendy. 

Mae'r ddarpariaeth o doiledau cyhoeddus yng Nghaerllion a chanol y ddinas yn hynod annigonol. 

Ar wyliau banc pan fydd pobl yn fwy tebygol o ddefnyddio ardaloedd megis Parc Tredegar, yr wyf wedi gweld y toiledau'n cau.  
Rwyf hefyd wedi canfod nad yw llawer o'r canolfannau cymunedol fel y Betws ar agor drwy'r dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener 
ac mae aelodau'r staff yn gwrthwynebu'r cyhoedd yn defnyddio'r toiledau os nad ydynt yn defnyddio cyfleusterau'r ganolfan. 

Mae toiledau Friars Walk yn cau am 7pm a thoiledau'r Kingsway yn cau am 5.30 pm.  Nid oes toiledau yn yr orsaf fysiau. 

Mae toiledau cyhoeddus Caerllion ar gau. Llawer o dwristiaid, tripiau ysgol, ac ati. 

Dw’i ddim yn poeni cymaint am gyfleusterau yn ardaloedd siopa Casnewydd fel toiledau yn Debenhams ond mor annifyr yw cael 
esbonio'n barhaus i ymwelwyr yng Nghaerllion nid oes toiledau cyhoeddus ger amffitheatr ar wahân i un ofnadwy fudr sy'n 
edrych ar y maes chwaraeon. Y rhan fwyaf o ddiwrnodau pan dwi’n cerdded fy nghi mae yna o leiaf 2 neu fwy o fysiau llawn plant 
ifanc yn mwynhau'r gweithdai Rhufeinig heb gyfleusterau boddhaol i ddefnyddio'r toiled. Ar benwythnosau mae'r ddarpariaeth yn 
apelio ar gyfer y llu o dwristiaid hyfryd sy'n ymweld. Rwy'n teimlo fel eu gwahodd i'm cartref pan fyddant yn gofyn pam nad oes 
toiledau ar gael. Rwy'n aelod o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac rwy'n disgwyl i doiledau ar gyrchfannau twristiaid fod yn 
niferus a chael eu rheoli'n dda. Rwyf wedi byw yng Nghaerllion am 66 mlynedd ac nid wyf erioed wedi siomi cymaint am hyn o'r 
blaen. 

Dim digon. Mae'r rhai sydd yno yn fudr ac yn aflêr. A fyddai tâl bach yn helpu i gynnal yr un cyflwr fel sydd ar y cyfandir? 

Mae cyfleusterau Parc Tredegar wedi cael eu cau yn aml pan fyddaf wedi ymweld.  Nid yw cyfleusterau Parc Beechwood wedi’u 
harwyddo’n dda nac yn lân. 

Mae’r diffyg toiledau Caerllion yn beth hurt. Dylai Caerllion fod yn gyrchfan i ymwelwyr gyda'n safleoedd hanesyddol a'n mannau 
bwyta, ond mae diffyg toiledau yn broblem enfawr. 

Mae'r cwestiwn hwn yn amherthnasol gan i chi gau toiledau cyhoeddus pan oedd y mater strategaeth toiledau hwn eisoes yn 
cael ei drafod. 

Nid oes toiledau cyhoeddus pan fydd y canolfannau siopa ar gau. 

Mae cyfleusterau Caerllion yn druenus o annigonol o ystyried nifer y twristiaid sy'n ymweld, a'r pellteroedd y maent wedi'u teithio 
ar y cyfan. 
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Dylai cyfleusterau toiled mewn parciau a lleoedd o ddiddordeb fod ar gael yn enwedig lle maent eisoes ar gael i'r cyhoedd ond 
wedi’u cau. Lle y dylai teuluoedd ac ymwelwyr o bob oed gael mynediad i'r gofyniad sylfaenol hwn. 

Mae angen llawer o welliant a monitro ar doiledau ym Marchnad Casnewydd. Yn aml, nid oes unrhyw bapur toiled yno ac yn aml 
nid yw'r sychwyr dwylo'n gweithio. Maent yn cau tua 4.30pm. Y toiledau hyn yw'r unig rai sydd ar gael at ddefnydd y cyhoedd ger 
gorsaf fysiau Sgwâr y Farchnad.  Nid yw'r toiledau yn Friars Walk, a gadwyd yn lân pan agorwyd y Ganolfan am y tro cyntaf, yn 
cael eu monitro digon eto, yn aml nid oes unrhyw bapur toiled yn y . 

Tan heddiw doeddwn i ddim yn gwybod bod 90% o'r toiledau hyn ar gael i'w defnyddio, fwy na thebyg am nad ydynt wedi'u 
hysbysebu ddigon. 

Dim un yn y toiledau i ddynion. 

Mae lleoliad yn broblem; ynghyd â faint o doiledau hygyrch sydd. Mae toiledau hygyrch yn bodoli, nid oes digon ohonynt, ac nid 
yw llawer o doiledau yn lân iawn nac yn gyfforddus i'w defnyddio. 

 
22) A oes unrhyw ardaloedd yng Nghasnewydd sydd angen toiledau cyhoeddus? 

 
Yn gryno, soniodd yr ymatebwyr am bob ardal o'r ddinas. Crybwyllwyd yr orsaf fysiau ac ar lefel ward gyfan, rhestrwyd Pilgwenlli. 
 

23) Beth fyddai’r ffordd orau i chi ddod o hyd i’r tolied agosaf a’r cyfleusterau newid pan fyddwch allan? 
 

 
 

Q23 No. of people % of people

An app on my mobile phone 13 25.49%

Council website accessed on my mobile phone 10 19.61%

A sticker or poster displayed in the window of 

premises where facilities are available
20 39.22%

Some other way 8 15.69%

Total responses 51
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Os ydych wedi ticio ‘Ffordd arall’, rhowch fanylion: 

Pob un o’r uchod 

Mae hysbysfyrddau'r parciau, Materion Casnewydd, taflenni, posteri 'parhaol' mewn rhai ardaloedd, e.e. Caerllion sy'n denu 
ymwelwyr i'r ardal. 

Os ydych ar fapiau Google gallwch chwilio am gyfleusterau sy'n agos at eich lleoliad e.e. gorsafoedd petrol, bwytai. Mae hyn 
hefyd yn cynnwys cyfleusterau toiled, rydych ond yn teipio 'toiled' i'r bar chwilio. Nid oes angen ail-greu’r olwyn a dylunio ap neu 
wefan newydd pan fo datrysiad yn bodoli yn barod am ddim, fodd bynnag, nid yw'r rhan fwyaf o'r cyfleusterau yng Nghasnewydd 
yn ymddangos felly mae angen datrys hyn. 

Pob un o'r uchod ni allwch gael gormod o arwyddion. 

Nid yn unig posteri ond arwyddion cyfeiriol gallai'r rhain gael cyfeiriad at ap. 

POB un o'r uchod, mae'n rhaid i chi gofio pobl ag anawsterau dysgu, does dim modd i rai darllen felly mae angen gwell 
symbolau/sticeri hefyd. 

Sticer neu boster ar ffenestr y safle yn dda, ond ynghyd â chyfeirio clir yn yr ardaloedd i gyfeirio pobl at y toiledau. 

25.49%

19.61%

39.22%

15.69%

An app on my mobile phone

Council website accessed on my mobile phone

A sticker or poster displayed in the window of premises
where facilities are available

Some other way

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Percentage of people

What would be the best way for you to find out where the nearest toilet and 
changing facilities are located when you are out and about?
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Gellid anfon taflen i holl drigolion Casnewydd. Gellid cael adran ar wefan Dinas Casnewydd yn rhestru'r holl doiledau yng 
Nghasnewydd. 

Arwyddion mawr yn cael eu harddangos mewn man amlwg, a byddai ap ar ffôn yn syniad gwych, hefyd mae angen i doiledau fod 
lle mae'r ymwelwyr, nid 1/2 milltir i ffwrdd. 

Arwyddion. 

Cyfeirio. 

Ddim yn berthnasol gan fod pob un wedi cau. 

Mae'n anghyfreithlon rhoi arwyddion i fyny gan ddweud bod toiledau ar gyfer cwsmeriaid mewn bariau a bwytai yn unig.  Mae'r 
Llywodraeth yn deddfu bod angen i gynghorau lleol ddarparu'r gwasanaeth hwn gan fod yn rhaid i bob un ohonom ddefnyddio'r 
toiled. 

ARWYDDION STRYD. 

A sticeri yn y ffenestr o siopau coffi, lle mae cyfleusterau yn rhad ac am ddim i'w defnyddio. 

Nid oes gan bawb fynediad i ffôn symudol (yr henoed) ac ni fyddai pawb am gael ap toiled ar eu ffôn. Arwyddion yw'r dewis 
gorau. Mae hyn hefyd yn helpu pobl nad ydynt yn siarad Saesneg (mae arwyddion yn ddefnyddiol) yn ogystal â'r rhai o'r tu allan 
sy’n ymweld â'r ardal. 
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Under 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Prefer not

to say

Percentage of people 0.00% 1.89% 11.32% 24.53% 24.53% 18.87% 15.09% 3.77%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Percentage of people

Yes 11.32%

No 75.47%

Prefer not to say 13.21%

Do you consider yourself to be disabled?


