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Sut i Wneud Sylwadau
Bydd Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar Strategaeth Doiledau Leol rhwng 18/1/2019 a 22/4/2019.
Dylid cyflwyno sylwadau ar y strategaeth ddrafft erbyn 5pm ar 14/4/2019 fel a ganlyn:




ar-lein drwy fynd i https://cy.powys.gov.uk/dweudeichdweud;
drwy anfon llythyr at: Strategaeth Doiledau Leol Powys, Polisi Cynllunio, Cyngor Sir Powys, Y
Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA.
drwy e-bostio consultation@powys.gov.uk.

Beth sy’n Digwydd Nesaf?
Ar ôl ymgynghori, bydd Cyngor Sir Powys yn ystyried yr holl sylwadau y bydd wedi eu derbyn ac yn
diwygio'r strategaeth fel y bo'n briodol. Bydd y Cyngor yn ei chymeradwyo cyn ei gweithredu ym
Mehefin 2019. Bydd data ar y ddarpariaeth doiledau bresennol yn cael ei roi i Lywodraeth Cymru sy'n
bwriadu ei roi ar y llwyfan ar-lein Lle1.

1

Porth daear Cymru gan Lywodraeth Cymru yw Lle, sef hyb i gadw data a gwybodaeth am ystod eang o bynciau.
Mae Lle yn cynhyrchu mapiau Cymru Gyfan yn seiliedig ar ddata gan awdurdodau lleol, a bydd modd eu
hailwampio i greu darlun cenedlaethol neu ddarlun mwy lleol. Mae Lle ar gael yn
http://lle.gov.wales/home?lang=cy.
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Cydnabyddiaeth
Mae Cyngor Sir Powys yn cydnabod gwaith blaenorol Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili, Cyngor Caerfaddon a gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf sydd wedi llywio’r gwaith o gynhyrchu'r
ddogfen hon.

Rhagarweiniad
Pwrpas
Mae toiledau cyhoeddus yn darparu'r seilwaith sydd ei angen i hwyluso mwynhau Powys gan
ymwelwyr; medrant gael effaith sylweddol ar gysur unigolion a theuluoedd sy'n ymweld â mannau
cyhoeddus ym Mhowys ac ar eu hargraff o'r sir fel lle dymunol ar gyfer ymweld. Lle bynnag y mae pobl
yn byw neu'n ymweld, maen nhw'n disgwyl cael toiledau cyhoeddus o safon; ac i rai mae'n hanfodol
i'w hiechyd a'u cysur.
Mae toiledau cyhoeddus hefyd yn ffactor pwysig wrth ddarparu amgylchedd agored a chynhwysol, gan
annog pobl i gymdeithasu, gwneud ymarfer corff a bod yn fwy corfforol egnïol, a hefyd i dreulio amser
yng nghanol ein trefi.
Mae toiledau at ddefnydd y cyhoedd yn bwysig i bawb pan fyddant oddi cartref. Fodd bynnag, mae'r
ddarpariaeth yn bwysicach fyth i rai aelodau o'n cymdeithas, gan gynnwys pobl hŷn, pobl gydag
anableddau, pobl gydag anghenion meddygol penodol, a theuluoedd gyda phlant bach. Gall
darpariaeth wael o ran toiledau olygu bod rhai'n gyndyn o adael eu cartrefi, sy'n gallu cyfrannu at
ynysu cymdeithasol, segura corfforol a pheidio â gallu aros yn annibynnol.
Pwrpas Strategaeth Doiledau Leol Powys yw adolygu ac asesu'r ddarpariaeth doiledau ar draws Powys,
yn ôl lle ac yn ôl math. O ganlyniad i gyflawni asesiad poblogaeth, ymgysylltu â rhanddeiliaid a
chynnwys pobl, mae'r ddogfen hon wedi adnabod bylchau yn y ddarpariaeth doiledau ym Mhowys cyn
mynd ati i ddatblygu strategaeth a pha gamau i'w cymryd i roi sylw i unrhyw broblem neu fwlch yn y
ddarpariaeth.

Cyd-destun
Daeth Rhan 8 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Darparu Toiledau) i rym ar 31 Mai 2018 gan
roi cyfrifoldeb ar awdurdodau lleol yng Nghymru i:





Asesu'r angen am doiledau yn eu cymunedau;
Cynllunio i ateb yr anghenion hynny;
Cynhyrchu strategaeth doiledau leol; a
Adolygu'r strategaeth, diweddaru a chyhoeddi'r diwygiadau.

Mae'n bwysig nodi nad yw'r ddyletswydd i baratoi strategaeth doiledau leol yn gofyn i awdurdodau
lleol ddarparu a chynnal toiledau cyhoeddus yn uniongyrchol, yn hytrach mae'n cymell awdurdodau
lleol i fwrw golwg strategol ar sut y gellir gwella cyfleusterau ar gyfer eu poblogaeth leol, drwy weithio
mewn partneriaeth ag eraill.
Paratowyd, adolygwyd, ymgynghorwyd a chyhoeddwyd Strategaeth Doiledau Leol Powys gan roi sylw
dyledus i'r pum ffordd o weithio a ddisgrifir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
Paratowyd y strategaeth gan ddilyn egwyddorion cyd-gynhyrchu oherwydd mae'r broses o'i chreu
wedi ymwneud ag ystod eang o grwpiau defnyddwyr, darparwyr a rhanddeiliaid eraill posib.
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Nod ac Amcanion
Nod y strategaeth hon yw cwrdd ag anghenion preswylwyr ac ymwelwyr Powys drwy adolygu a chyfrif
faint o doiledau at ddefnydd y cyhoedd sydd ym Mhowys, a hwyluso darparu toiledau glân, diogel,
hygyrch a chynaliadwy i breswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd, lle nodwyd bod angen cyfleusterau o'r
fath. Yn gyffredinol mae'r strategaeth yn ceisio:








Adnabod y ddarpariaeth toiledau cyhoeddus ym Mhowys;
Ystyried i ba raddau y mae pobl yn gyffredinol, a grwpiau penodol o ddefnyddwyr, angen
cyfleusterau toiledau ym Mhowys;
Gweithredu dull holistig a thraws-sirol o ddarparu toiledau at ddefnydd y cyhoedd, wedi'i
weithredu a'i gefnogi'n gorfforaethol;
Darparu toiledau at ddefnydd y cyhoedd mewn adeiladau y mae'r Cyngor yn berchen arnynt
neu'n eu rhedeg;
Datblygu dull partneriaeth gyda'r sector preifat i sicrhau tegwch ar draws y sir o ran toiledau at
ddefnydd y cyhoedd;
Defnyddio mwy o dechnoleg fel bod pobl yn fwy ymwybodol o ble y mae toiledau at ddefnydd
y cyhoedd ym Mhowys;
Nodi pa gamau y bydd Cyngor Sir Powys yn eu cymryd i ateb yr angen am doiledau at
ddefnydd y cyhoedd ym Mhowys.

Rôl y Cyngor
Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Powys yn berchen ar ac yn cynnal cyfleusterau cyhoeddus mewn dau le,
yng ngorsafoedd trafnidiaeth Aberhonddu ac Ystradgynlais. Yn y blynyddoedd diwethaf,
trosglwyddwyd cyfanswm o 56 o gyfleusterau cyhoeddus i sefydliadau eraill (pump i grwpiau
cymunedol, dau i fusnesau preifat a 49 i Gynghorau Tref / Cymuned). Mae pump o gyfleusterau
cyhoeddus eraill wedi cau.
Er bod Deddf Iechyd Cyhoeddus 1936 yn rhoi pwerau i awdurdodau lleol i ddarparu toiledau, nid yw
darparu cyfleusterau cyhoeddus yn ddyletswydd statudol, ac oherwydd diffyg cyllid a phwysau ar
adnoddau mae Cyngor Sir Powys yn wynebu cryn her o ran cynnal toiledau. Mae'r patrwm yn un tebyg
ar draws Prydain gyda'r British Toilet Association (BTA) yn amcangyfrif bod 40% o doiledau yn y DU
wedi cau yn y 10 mlynedd diwethaf.
Daeth rôl hanesyddol Cyngor Sir Powys o ran darparu cyfleusterau cyhoeddus yn llai hanfodol ac un
ffactor sydd wedi cyfrannu at hyn yw ei bod yn ofynnol i fusnesau preifat (e.e. caffis,
archfarchnadoedd, tafarndai) ddarparu toiledau gan olygu bod llai o alw am gyfleusterau eraill. Mae'r
busnesau preifat hyn yn tueddu i ddarparu cyfleusterau gyda safon uchel o lanweithdra, hygyrchedd a
diogelwch.
Rhaid i'r holl gyfleusterau a ddarperir gan Gyngor Sir Powys fod yn hygyrch i bawb fel ei gilydd ym
Mhowys a rhaid iddynt gydymffurfio â Rhan M y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd, gyda
chanllawiau ar gael i gefnogi cydymffurfio gan y Cyngor a chan fusnesau. Fel gyda mannau eraill, gall
toiledau cyhoeddus ym Mhowys ddioddef o fandaliaeth, ymddygiad gwrthgymdeithasol a phroblem
gyffuriau.
Mae gan Bowys nifer fawr o ddigwyddiadau'n denu llawer iawn o bobl, sy'n aml yn aros tan yn hwyr
gan weithiau gynhyrchu nifer o bryderon am ansawdd yr amgylchedd lleol wedi nos, gan gynnwys pobl
yn piso a chachu yn y stryd. Yn 2018 ar gyfer Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, gosododd Gyngor Sir
Powys wrinalau cwadrat a phortalŵs dros dro yng Nghanol Tref Llanfair-ym-muallt. Er nad ydynt yn
hyfryd iawn i edrych arnynt, ac er y derbyniwyd rhai sylwadau negyddol gan breswylwyr ac ymwelwyr
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undydd, fe wnaethant lwyddo i leihau'r broblem o biso a chachu yn y stryd fel bo'r ardal yn lanach ac
yn lle mwy croesawus gyda'r nos. Yn hanesyddol ym Mhowys bu'r pwyslais ar ddelio ag effeithiau piso
a chachu drwy lanhau'r strydoedd yn dilyn digwyddiad, gwaith a wnaed gan y Tîm Priffyrdd,
Trafnidiaeth ac Ailgylchu.
Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i gyflawni uchelgais ei gynllun gwella corfforaethol,
Gweledigaeth 20252 a gall Strategaeth Doiledau Leol Powys gyfrannu at hyn, drwy gefnogi nifer o'r
amcanion allweddol a godir yn y cynllun. Oherwydd natur drawsbynciol toiledau cyhoeddus, a'r ffaith
bod eu hargaeledd yn effeithio ar bob preswyliwr ac ymwelydd â Phowys, mae eu darpariaeth yn
cyffwrdd bron â phob agwedd ar waith y Cyngor.

Cefndir
Terminoleg
Mae'r strategaeth hon yn defnyddio'r termau canlynol ar gyfer gwahanol fathau o gyfleusterau toiled:
Toiled(au): toiledau y gall y cyhoedd eu defnyddio, naill ai mewn perchnogaeth gyhoeddus neu breifat,
mewn amrywiaeth o eiddo a lle nad oes angen bod yn gwsmer na phrynu rhywbeth i'w defnyddio.
Defnyddir y term toiledau at ddefnydd y cyhoedd hefyd yn yr achos yma.
Toiledau cyhoeddus traddodiadol: toiledau wedi'u hadeiladu'n bwrpasol i'w defnyddio gan y cyhoedd.
Defnyddir y term toiledau cyhoeddus hefyd yn yr achos yma.
Toiled(au) rhywedd niwtral: toiledau na ddynodwyd ar gyfer dynion neu ferched yn benodol, ond ar
gyfer unrhyw un.
Toiledau Newid: toiledau cwbl hygyrch gyda mainc newid y gellir addasu'r uchder, system hoist, toiled
'penrhyn', gyda digon o le i rywun gydag anabledd, eu cadair olwyn a dau ofalwr.
Toiled(au) hygyrch safonol: ciwbicls a ddyluniwyd yn arbennig fel rhan o doiledau rhywedd ar wahân,
neu doiled rhywedd niwtral hunan-gynhaliol. Gelwir hwynt weithiau'n 'doiledau i bobl anabl'.

Darparwyr Toiledau
Yn draddodiadol byddai toiledau cyhoeddus ym Mhowys wedi cael eu darparu gan Gyngor Sir Powys,
ond oherwydd toriadau cyllideb ni allwn wneud hyn mwyach. Ym Mhowys mai tri math yn bennaf o
doiledau at ddefnydd y cyhoedd, sydd fel arfer yn cael eu rhedeg fel a ganlyn:
Blociau Toiled a Reolir gan y Cyngor: y toiledau cyhoeddus traddodiadol sydd fel arfer wedi eu
hadeiladu'n bwrpasol i ddarparu lle ar wahân i ferched a dynion, a thoiled mwy o faint. Cyngor Sir
Powys sy'n gyfrifol am gynnal a chadw, rhedeg a glanhau'r toiledau hyn.
Toiledau yn Adeiladau'r Cyngor: gyda chytundeb y maes gwasanaeth perthnasol / deiliad yr adeilad, a
lle mae'r amgylchiadau'n caniatáu, gall aelodau'r cyhoedd ddefnyddio'r toiledau yn rhai o adeiladau
Cyngor Sir Powys. Er enghraifft, mewn llyfrgelloedd, canolfannau hamdden a swyddfeydd cyswllt â'r
cyhoedd.

2

Gweledigaeth 2025 yw Cynllun Gwella Corfforaethol Cyngor Sir Powys (2018 – 2023) sy'n disgrifio prif
flaenoriaethau a cherrig milltir y Cyngor. Mae'r cynllun llawn ar gael yn:
https://powys.moderngov.co.uk/documents/s30366/Vision%202025%20-%20CIP%20%20Q1%20Update%202018-19%20Appendix%20B.pdf.
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Toiledau a Reolir gan y Gymuned / Cynghorau Tref neu Gymuned: mae'r rhain yn tueddu i fod yn
doiledau cyhoeddus traddodiadol ond bod grŵp cymunedol neu gyngor tref / cymuned yn gyfrifol am
gynnal a chadw, rhedeg a glanhau'r toiledau.
Toiledau Masnachol: mae llawer o fusnesau'n darparu toiledau at ddefnydd cwsmeriaid, gyda siopau
fel archfarchnadoedd wedi tueddu i ddarparu toiledau ar gyfer pob un o'u hymwelwyr. Mae atyniadau
twristiaeth, lleoliadau adloniant a gorsafoedd rheilffordd hefyd yn disgyn i'r categori hwn.

Datblygu'r Strategaeth
Sefydlwyd grŵp traws-wasanaeth i sicrhau bod y strategaeth yn cael ei datblygu ar ôl ystyried barn yr
awdurdod lleol i gyd. Drwy wneud hyn roeddem yn gallu casglu'r holl ddata oedd ar gael ac
ymgysylltu'n fewnol â phob adran wasanaeth berthnasol y Cyngor i oleuo datblygiad y strategaeth.
Mae data ar doiledau sydd eisoes yn bodoli felly wedi'i gasglu, ei fapio a'i ddadansoddi o gronfeydd
data mewnol y Cyngor.

Asesiad
Poblogaeth ac
Asesiad o'r
Effaith ar
Iechyd
Strategaeth
Doiledau Leol
Powys

Ymgysylltu

Adnabod a
Mapio
Toiledau

Ffigwr 1: Datblygu Strategaeth Doiledau Leol Powys

Mae'r data hwn ynghlwm fel Atodiadau 4 a 5 ac wedi'i groes-wirio'n defnyddio arolwg cyhoeddus
penodol (wele'r adran ar Ymgysylltu isod) a gydag Aelodau Etholedig lleol. Mae rhai bylchau yn y
data'n dal i fod ac mae angen help arnom, drwy'r ymgynghoriad hwn, i'w llenwi.

Ymgysylltu Cynnar, Grwpiau Ffocws ac Adborth o'r Arolwg
Wrth ddatblygu'r strategaeth mae'r Cyngor wedi gofyn am farn ac adborth gan wahanol ddarparwyr
toiledau, preswylwyr a rhai grwpiau penodol sy'n fwy tebygol o fod angen defnyddio toiledau
cyhoeddus na phobl eraill.
Gwahoddwyd preswylwyr i gwblhau arolwg cyhoeddus cyffredinol oedd ar gael ar-lein ac yn
ddwyieithog. Roedd copïau papur hefyd ar gael ym mhob un o'r 18 llyfrgell cangen.
Cynhaliwyd sesiynau ffocws wyneb yn wyneb â gofalwyr, pobl hŷn, pobl ifanc, rhieni plant bach a
rhieni plant gydag anghenion ychwanegol. Mae'r canfyddiadau a'r adborth wedi goleuo'r camau sydd
i'w cynnwys yn Strategaeth Doiledau Leol Powys ac a ddisgrifir yma.
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Cam 1 – Ffurflen ar-lein ar gyfer darparwyr toiledau allanol
Cynhyrchwyd ffurflen ar-lein yn gofyn am wybodaeth berthnasol gan ddarparwyr toiledau eraill yn y
Sir am eu darpariaeth, math, amseroedd agor a hygyrchedd. Cafodd 47 o ffurflenni eu llenwi a'u
dychwelyd cyn y dyddiad cau. Yna cawsant eu croes-gyfeirio â'r data oedd gan Gyngor Sir Powys a
gwnaed ymdrechion i gadarnhau a chywiro unrhyw anghysondeb, manylion coll a chwestiynau'n codi.
Mae Llywodraeth Cymru'n gofyn bod pob cyngor yn cyflwyno taenlen fanwl yn rhestru'r holl doiledau
cyhoeddus er mwyn eu mapio. Cafodd 94 o doiledau eu hadnabod drwy'r broses (heb gynnwys rhai y
mae busnesau preifat yn berchen arnynt / yn eu rhedeg). Mae'r mwyafrif yn doiledau a gymerwyd
drosodd gan grŵp cymunedol neu Gyngor Tref / Cymuned ynghyd â'r ddau a gynhelir gan y Cyngor yng
ngorsafoedd bysys Aberhonddu ac Ystradgynlais.

Cam 2 – Arolwg cyhoeddus ar-lein
I gefnogi'r strategaeth a chadarnhau anghenion ac argraff pobl o ba doiledau sydd ar gael yn y sir,
cafodd arolwg ar-lein ei greu a'i hyrwyddo ar wefan y Cyngor, ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol
ac yn y cyfryngau lleol.
Gofynnwyd cwestiynau am y defnydd a wneir o doiledau yn y sir, eu cyflwr, unrhyw fylchau, rhwystrau
i'w defnyddio, toiledau mewn mannau twristiaeth, talu a barn pobl am ap rhyngweithiol ar gyfer ffôn
clyfar.
Erbyn y dyddiad cau roedd 127 ymateb wedi dod i law.
Roedd yr ymatebwyr yn bennaf yn breswylwyr o Bowys, fodd bynnag pan ofynnwyd iddynt
gategoreiddio eu hunain derbyniwyd ymatebion gan dros 30 o rieni / gofalwyr am blant ifanc, 27 oedd
â chyflwr iechyd hirdymor, pedwar o ymwelwyr, llond llaw o oedolion oedd yn gofalu am blant neu
oedolion ag anableddau, nifer o weithwyr symudol, pedwar Cyngor Tref / Cymuned a llond llaw o
grwpiau cymunedol gan gynnwys Age Cymru, Clwb Canŵio'r Trallwng a Sports Care Services.
Roedd y prif ganfyddiadau o'r ymatebion fel a ganlyn:






Roedd pobl yn defnyddio cymysgedd o ddarpariaeth doiledau mewn gwahanol adeiladau gan
gynnwys archfarchnadoedd, blociau toiled traddodiadol mewn meysydd parcio neu ganol trefi
– rhai'n cael eu rhedeg gan y Cyngor ac eraill bellach gan grwpiau cymunedol neu Gynghorau
Tref / Cymuned, bwytai a chaffis, gorsafoedd rheilffordd, neuaddau pentref, canolfannau
hamdden a chymunedol, canolfannau crefft, cyrchfannau twristiaeth, gwestai a thafarndai.
Ymhlith rhai o'r problemau y soniodd pobl amdanynt oedd cyflwr rhai toiledau gan sôn amlaf
am ddiffyg papur toiled, tyweli papur, sebon neu gynhwysydd sebon a pheiriant sychu dwylo.
Teimlai rai ymatebwyr fod cloeau ar y drysau'n aml wedi malu neu'n wael, fod golau'n
broblem gyda rhai toiledau'n dywyll a thamp a budr ac wedi cael eu fandaleiddio. Roedd y
ffaith nad oedd gan bobl y newid cywir i ddefnyddio toiledau oedd yn codi tâl yn
rhwystredigaeth er bod nifer yn deall pam fod tâl yn cael ei godi. Teimlai nifer fod blwch
cyfraniadau'n syniad gwell i helpu i gynnal a chadw toiledau oedd yn cael eu rhedeg gan grŵp
cymunedol, yn enwedig o hysbysu hynny'n glir ar wal y toiledau.
O ran math o ddarpariaeth a bylchau, roedd dau ganfyddiad o'r arolwg.
o 1) dim ond mewn toiledau merched oedd cyfleusterau newid clwt ar gael yn aml a'r
teimlad oedd bod hyn yn annerbyniol a hen ffasiwn.
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o






2) roedd diffyg cyfleusterau newid ar gyfer oedolion gan gynnwys pethau fel hoist a lle
i newid ac ati. Dywedodd un person y byddai silff a bachau i hongian bag colostomi'n
ddefnyddiol.
Roedd y rhan fwyaf (78%) a oedd wedi defnyddio toiled wedi gwneud hynny am ddim gydag
ychydig dros un o bob pump (22%) yn dweud bod tâl wedi'i godi. Lle mae darparwr yn codi
tâl, ym Mhowys ymddengys mai 20c yw hyn.
Teimlai 81% o'r ymatebwyr y byddent yn defnyddio ap rhyngweithiol gyda map o'r holl
doiledau cyhoeddus ym Mhowys.
Gwnaed 78 o sylwadau ychwanegol. Y prif themâu'n codi oedd bod angen darpariaeth o safon
ar draws y Sir, bod angen ystyried twristiaeth ac ymwelwyr, amseroedd agor perthnasol, y
peryglon iechyd posib os oedd toiledau'n rhai gwael ynghyd â nifer o sylwadau am ariannu a
phwy fydd yn gyfrifol am y ddarpariaeth yn y dyfodol. Pwynt arall a godwyd gan nifer o
breswylwyr oedd bod y bobl sydd angen toiled arnynt yn ofnus a llai tebygol o fentro allan heb
wybod lle i ddod o hyd i doiled cyhoeddus.

Cam 3 – Grwpiau ffocws gyda rhanddeiliaid craidd
Cynhaliwyd chwe grŵp ffocws yn Hydref a Thachwedd 2018 i holi barn rhanddeiliaid penodol ym
Mhowys, gan gynnwys pobl ifanc, rhieni plant ifanc, gofalwyr a phobl hŷn.
Dyma grynodeb o brif ganfyddiadau'r chwe grŵp ffocws hwn:











Mae adeiladau masnachol yn tueddu i ddarparu toiledau o safon uchel. Mae hyn yn arbennig o
wir yn achos pobl sy'n teithio drwy'r sir, sy'n tueddu i ddefnyddio gorsafoedd petrol. Fodd
bynnag, mae rhai'n dweud mai toiledau i'w cwsmeriaid yn unig ydynt. Mae'r arwydd hwn yn
rhwystro rhai pobl sydd efallai angen toiled arnynt ond sydd heb hyder i ofyn.
Ystyrir bod rhai blociau toiled traddodiadol yn ddigroeso, yn fudr, yn cael eu cynnal yn wael a /
neu wedi'u fandaleiddio. Mae pobl yn gyndyn o'u defnyddio wedi nos am resymau diogelwch.
Er nad oes ots gan bobl dalu am gael defnyddio toiledau, gall fod yn broblem os nad yw'r
newid cywir ganddynt. Awgrymodd rai flwch cyfraniadau yn lle codi tâl penodol.
Awgrymodd nifer o bobl y gellid gwneud gwelliannau cosmetig i doiledau at ddefnydd y
cyhoedd ym Mhowys, er enghraifft drwy gynnwys bachau, silffoedd, drychau a ffresnwyr aer.
Teimlai rai'n ddryslyd ynghylch pa doiledau ym Mhowys y gall y cyhoedd eu defnyddio, a pha
rai sy'n breifat / i gwsmeriaid yn unig.
Cafodd Toiledau Newid neu doiledau mwy o faint eu nodi fel bwlch mawr yn narpariaeth y Sir.
Mae gofalwyr / rhai ag anghenion ychwanegol yn tueddu i orfod cynllunio eu siwrne'n ofalus o
gwmpas toiledau at ddefnydd y cyhoedd.
Mae angen hyrwyddo toiledau mewn canol trefi ac ystyried defnyddio hysbysfyrddau digidol.
Mae toiledau at ddefnydd y cyhoedd sydd o safon yn bwysig i'r economi ymwelwyr ym
Mhowys.

Y Ddarpariaeth Bresennol
Lleoliadau mapio
Mae lleoliadau'r toiledau cyhoeddus presennol ym Mhowys wedi eu mapio (Atodiad 4) fel bod pobl
sydd angen toiled yn gallu cael gafael ar wybodaeth yn hawdd am leoliad, amseroedd agor,
hygyrchedd a'r math o doiledau sydd ar gael.
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Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir Powys wedi cynhyrchu a chyhoeddi set
ddata'n cynnwys lleoliad a nodweddion penodol y toiledau sydd wedi eu hadnabod (Atodiad 5). Mae'r
manylion hyn ar wefan Cyngor Sir Powys, gyda'r strategaeth hon. Bydd y data hwn yn cyfuno â data
Llywodraeth Cymru a gwybodaeth gan awdurdodau lleol eraill i greu set ddata genedlaethol ar gyfer y
map Lle3.
Ystyrir bod pob data'n ddata agored, hynny yw bod trydydd partïon yn gallu ei ddefnyddio, naill ai'n
uniongyrchol oddi ar wefan y Cyngor, neu o'r set ddata ar y cyd sy'n creu'r map Lle. Mae'r data ar gael
yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Dengys Ffigwr 2 isod ble y mae'r holl doiledau at ddefnydd y cyhoedd ym Mhowys a fapiwyd fel rhan
o'r strategaeth hon. Rhoddir manylion am y toiledau yn y tablau data ar dudalennau 13-20:

3

Porth daear Cymru gan Lywodraeth Cymru yw Lle, sef hyb i gadw data a gwybodaeth am ystod eang o bynciau.
Mae Lle yn cynhyrchu mapiau Cymru Gyfan yn seiliedig ar ddata gan awdurdodau lleol, a bydd modd eu
hailwampio i greu darlun cenedlaethol neu ddarlun mwy lleol. Mae Lle ar gael yn
http://lle.gov.wales/home?lang=cy.
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Ffigwr 2: Lleoliad toiledau at ddefnydd y cyhoedd ym Mhowys.

Blociau Toiled a Reolir gan y Cyngor
Mae Cyngor Sir Powys yn uniongyrchol gyfrifol am flociau toiled yn y mannau canlynol:



Cyfnewidfa Aberhonddu (lleoliad map 8);
Cyfnewidfa Ystradgynlais (lleoliad map 88);

Cyngor Sir Powys sy'n gyfrifol am gynnal a chadw, rhedeg a glanhau'r blociau toiled hyn.
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Toiledau yn Adeiladau'r Cyngor
Er nad ydynt yn cael eu hyrwyddo ar hyn o bryd mae toiledau yn adeiladau Cyngor Sir Powys ar gael i'r
cyhoedd ble mae'r lleoliad unigol, y mynediad a'r amgylchiadau'n caniatáu. Er enghraifft, mewn
llyfrgelloedd. Mae'r cyfleusterau hyn yn sicrhau bod holl aelodau'r gymuned yn gallu defnyddio'r
gwasanaethau a gynigir. Mae adeiladau Cyngor Sir Powys sy'n darparu toiledau wedi eu rhestru yn y
strategaeth hon.

Toiledau Cymunedol / Cynghorau Tref a Chymuned
Ac eithrio dau floc toiled a ddarperir yn uniongyrchol gan Gyngor Sir Powys (wele uchod), mae'r holl
doiledau cyhoeddus traddodiadol ym Mhowys bellach yn cael eu rhedeg gan grwpiau cymunedol neu
gan Gynghorau Tref / Cymunedol. Y grwpiau hyn sy'n llwyr gyfrifol am y blociau toiled hyn, a rhestrir y
rhain yn y strategaeth hon.

Toiledau Newid
Yn ôl y Map Toiledau Newid4, dim ond un toiled newid sydd ym Mhowys ac mae hwnnw yng
Nghanolfan Grefft Corris ym Machynlleth, busnes wedi'i berchnogi a'i redeg yn breifat5. Fodd bynnag
gwyddom fod Toiled Newid yng Nghanolfan Chwaraeon Cymunedol Crughywel (lleoliad map 17) er
nad yw wedi'i gofrestru. Bydd toiledau pellach o'r fath yn cael eu darparu yn Y Gaer, Aberhonddu ac
mae Cyngor Tref y Trallwng wedi sicrhau cyllid i greu cyfleusterau ym Maes Parcio Berriew Street yn y
dref.

Asesiad a Chanfyddiadau
Y Ddarpariaeth Bresennol
Mae'r BTA yn argymell bod toiledau at ddefnydd y cyhoedd yn cael eu darparu ar sail poblogaeth a
phellter. Argymhelliad y BTA yw un ciwbicl ar gyfer pob 550 o ferched ac un ciwbicl neu wrinal ar gyfer
pob 1100 o ddynion, sy'n gymhareb o 2:1 o blaid merched. Dylid hefyd darparu un toiled mwy o faint
ac un toiled newid clwt ar gyfer pob 10,000 o bobl.
Ni wyddom faint o giwbicls / wrinalau unigol sydd ym Mhowys; fodd bynnag mae'r tablau data isod yn
disgrifio'r cyfleusterau sydd ar gael ym mhob ardal6 ym Mhowys. Mae'r mapiau lleoliad ar gyfer pob
ardal ynghlwm yn Atodiad 4.

4

http://changing-places.org/
I bwrpas y strategaeth hon, dim ond toiledau cyhoeddus traddodiadol, a thoiledau at ddefnydd y cyhoedd yn
adeiladau Cyngor Sir Powys, sydd wedi cael eu mapio. Nid yw toiledau preifat a rhai mewn adeiladau masnachol
wedi cael eu mapio.
6
Mae Powys yn cynnwys gwahanol ardaloedd daearyddol. Dyfeisiwyd yr hierarchaethau daearyddol hyn i wella'r
adrodd ac i ddeall data'n well mewn ardaloedd bach. Defnyddir codau post i ddiffinio'r ardaloedd daearyddol
hyn. Mae 79 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) ym Mhowys, sy'n cynrychioli'r 19 o Ardaloedd
Cynnyrch Ehangach Haen Ganol (MSOA) sydd, yn eu tro, yn cynrychioli'r 13 Ardal ym Mhowys.
5
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Cwestiwn 1 – Cywirdeb y Data





Pa fylchau sydd yn y data?
Ydy ein data'n anghywir o gwbl?
A oes unrhyw doiledau at ddefnydd y cyhoedd na wyddom amdanynt?
Allwch chi ddarparu unrhyw ddata coll i ni?
Allwedd
Toiled
dynion

Toiled
rhywedd
niwtral

Toiled
merched

Toiled
anabl

Toiled
newid clwt
(rhywedd
niwtral)
Toiled
newid clwt
(merched)

Toiled
newid clwt
(dynion)
Toiled
newid

Y Trallwng a Threfaldwyn
Rhif ar y
map

Lleoliad

Cod post

82

Maes Parcio Berriew St.,
Oldford Lane, Y Trallwng

SY21 7SQ

83

Maes Parcio Church St., Y
Trallwng

SY21 7DD

84

Canolfan Hamdden y
Flash, Y Trallwng

SY21 7DH

85

Llyfrgell y Trallwng

SY21 7PH

94

Neuadd y Dref, Broad
Street, Y Trallwng

SY21 7JQ

63

Sgwâr y Farchnad,
Trefaldwyn

SY15 6PH

3

Gerllaw Gwesty'r Lion,
Aberriw

SY21 8PQ

Cyfleusterau
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Y Drenewydd
Rhif ar y
map

Lleoliad

Cod post

65

Maes Parcio Back Lane, Y
Drenewydd

SY16 2NZ

66

The Gravel, Shortbridge
Street, Y Drenewydd

SY16 1AB

67

Llyfrgell Ardal Y
Drenewydd

SY16 1EJ

68

Canolfan Hamdden
Maldwyn, Y Drenewydd

SY16 1LH

26

The Gardens, Ffordd y
Comin, Ceri

SY16 4NX

Cyfleusterau

Aberhonddu
Rhif ar y
map

Lleoliad

Cod post

4

Canolfan Hamdden
Aberhonddu, Aberhonddu

LD3 9SR

4

Llyfrgell Aberhonddu

LD3 9AE

-

Neuadd Farchnad
Aberhonddu

LD3 7LF

6

Lion Yard, Aberhonddu

LD3 7BA

7

Theatr Aberhonddu

LD3 7EW

8

Cyfnewidfa Drafnidiaeth
Aberhonddu

LD3 7BL

9

Upper Meadow,
Promenâd Aberhonddu

LD3 9PG

10

A470 Bannau Brycheiniog,
Storey Arms

LD3 8NL

Cyfleusterau
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41

Llanfrynach

LD3 7AX

53

Llansantffraed, i'r
gorllewin o Bwlch

LD3 7JQ

55

Cilfach barcio ar yr A40,
Llanspyddid

LD3 8PB

80

Stryd Fawr, Pontsenni

LD3 8PG

93

Henderson Hall, Talybont

LD3 7YQ

Llandrindod a Rhaeadr
Rhif ar y
map

Lleoliad

Cod post

34

Llyfrgell Llandrindod, Y
Gwalia

LD1 6AA

35

Lake Park, Llandrindod

LD1 5HU

36

Station Crescent,
Llandrindod

LD1 5BB

58

Llanyre

LD1 6DY

64

Pontnewydd ar Wy

LD1 6HU

74

Mynwent, Rhaeadr

LD6 5DH

75

Maes Parcio Dark Lane,
Rhaeadr

LD6 5DG

76

Canolfan Hamdden
Rhaeadr, Rhaeadr

LD6 5BU

77

Llyfrgell Rhaeadr

LD6 5AB

78

Smithfield, Rhaeadr

LD6 5BU

Cyfleusterau
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79

The Groe, Cwmdeuddwr,
Rhaeadr

LD6 5AP

90

Argae Claerwen, Dyffryn
Claerwen, Rhaeadr

LD6 5HP

91

Argae Graig Goch, Cwm
Elan, Rhaeadr

LD6 5HS

Ystradgynlais
Rhif ar y
map

Lleoliad

Cod post

86

Llyfrgell Ystradgynlais

SA9 1JJ

87

Station Road,
Ystradgynlais

SA9 1NT

88

Cyfnewidfa Drafnidiaeth
Ystradgynlais, Station
Road, Ystradgynlais

SA9 1JJ

Cyfleusterau

Trefyclo a Llanandras
Rhif ar y
map

Lleoliad

Cod post

27

Mynwent Trefyclo,
Trefyclo

LD7 1HY

28

Y tu ôl i Westy'r Knighton,
Trefyclo

LD7 1BL

29

Maes Parcio Bowling
Green Lane, Trefyclo

LD7 1DR

30

Canolfan Clawdd Offa,
Trefyclo

LD7 1EN

31

Llyfrgell Trefyclo

LD7 1DR

69

Maes Parcio Hereford
Street, Llanandras

LD8 2AR

70

Llyfrgell Llanandras

LD8 2AD

Cyfleusterau
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71

Wilson Terrace,
Llanandras

LD8 2BW

32

A483 Llananno

LD1 6TS

Rhif ar y
map

Lleoliad

Cod post

42

Stryd Fawr, Llanfyllin

SY22 5AA

43

Llyfrgell a Chanolfan
Gymunedol Llanfyllin

SY22 5DB

2

Ffordd Llyn Efyrnwy,
Llanwddyn

SY10 0LT

20

Maes Parcio'r Pentref, Lôn
y Felin, Dolanog

SY21 0LQ

40

Maes Parcio, Lôn yr Ysgol,
Llanfihangel yng Ngwynfa

SY22 5JD

48

Berwyn Street, Llangynog

SY10 0EX

51

Sgwâr y Farchnad,
Llanrhaeadr-ym-Mochnant

SY10 0JH

52

Tan-Y-Pistyll, Waterfall
Road, Llanrhaeadr-ymMochnant

SY10 0BZ

62

Maes parcio cyhoeddus,
Meifod

SY22 6BZ

Llanfyllin
Cyfleusterau

Y Gelli Gandryll a Thalgarth
Rhif ar y
map

Lleoliad

Cod post

23

Wrth ymyl y Cloc, Broad
Street, Y Gelli Gandryll

HR3 5BX

24

Maes Parcio Oxford Road,
Y Gelli Gandryll

HR3 5DG

Cyfleusterau
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81

Neuadd y Dref, Y Sgwâr,
Talgarth

LD3 0AF

96

Llyfrgell Talgarth

LD3 0DQ

21

Erwyd ar yr A470

LD2 3EZ

22

Glas-Y-Bont, Clas-ar-Wy

HR3 5NW

Rhif ar y
map

Lleoliad

Cod post

17

Canolfan Chwaraeon
Gymunedol Crughywel

NP8 1AW

18

CRIC Crughywel

NP8 1AR

19

Llyfrgell Crughywel

LD3 1BN

45

Cae Chwarae Llangatwg

NP8 1PA

46

Comin Llangors, Llyn
Llangors

LD3 7TR

47

Llangynidr

NP8 1HS

Crughywel
Cyfleusterau

Llanfair-ym-muallt a Llanwrtyd
Rhif ar y
map

Lleoliad

Cod post

12

The Groe, Llanfair-ymmuallt

LD2 3BG

13

Strand Street, Llanfair-ymmuallt

LD2 3AA

14

Llyfrgell Llanfair-ym-muallt
(Antur Gwy)

LD2 3BA

Cyfleusterau
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44

Llangamarch

LD4 4BT

1

Neuadd y Pentref,
Abergwesyn

LD5 4TP

56

Riverside, Llanwrtyd

LD5 4SP

57

Llyfrgell Llanwrtyd

LD5 4RA

Rhif ar y
map

Lleoliad

Cod post

49

The Gro, Llanidloes

SY18 6EW

50

Wrth ymyl Neuadd y Dref,
Llanidloes

SY18 6BN

89

A470 Llandinam

SY17 5BZ

Llanidloes
Cyfleusterau

Llanfair Caereinion
Rhif ar y
map

Lleoliad

Cod post

37

Stryd y Bont, Llanfair
Caereinion

SY21 0RZ

39

Llyfrgell Llanfair
Caereinion

SY21 0RY

15

Bridge Street, Caersws

SY17 5HH

16

Maes Parcio Spar, Caersws
Road, Carno

SY17 5LH

Cyfleusterau

Machynlleth
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Rhif ar y
map

Lleoliad

Cod post

59

Canolfan Hamdden Bro
Ddyfi, Machynlleth

SY20 8ER

60

Heol Maengwyn,
Machynlleth

SY22 5AA

61

Llyfrgell Machynlleth

SY20 8DY

33

Maes Parcio, Llanbrynmair

SY19 7AA

Cyfleusterau

Crynodeb ac asesiad
Mae'r tabl isod yn crynhoi pa ddarpariaeth o doiledau at ddefnydd y cyhoedd sydd ym Mhowys7, a sut
fath o gyfleusterau sydd ar gael ym mhob ardal.

Y Trallwng a
Threfaldwyn
Y Drenewydd
Aberhonddu
Llandrindod a
Rhaeadr
Ystradgynlais
Trefyclo a
Llanandras
Llanfyllin
Y Gelli
Gandryll a
Thalgarth
Crughywel
Llanfair-ymmuallt a
Llanwrtyd
Llanidloes
Llanfair
Caereinion
Machynlleth

6

6

1

3

1

1

1

0

5
11
11

5
11
11

0
2
2

2
9
8

1
4
3

0
3
3

0
2
2

0
0
0

1
8

1
8

2
1

3
7

0
2

1
1

0
0

0
0

8
5

8
5

0
0

6
3

3
0

2
0

2
0

0
0

5
6

5
6

2
2

4
5

0
1

1
0

1
0

2
0

2
3

2
3

0
2

3
3

0
0

0
2

0
0

0
0

3

3

1

2

1

1

0

0

Fel y gwelwn o'r tablau uchod, mae toiledau at ddefnydd y cyhoedd ar gael ar draws y sir, gydag o leiaf
un ym mhob un o'r prif drefi ym Mhowys. Yn ogystal, ac yn unol ag argymhellion y BTA, mae digon o
doiledau at ddefnydd y cyhoedd ym mhob ardal ym Mhowys. Er bod cyfleusterau da yng nghanol trefi,
7

Mae'r data a gyflwynir yn Strategaeth Doiledau Leol Powys yn seiliedig ar wybodaeth gan Gyngor Sir Powys
eisoes; gwyddom fod nifer o fylchau yn y canfyddiadau hyn a byddwn yn adolygu hyn ar ôl ymgynghori â'r
cyhoedd.
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mae bwlch amlwg o ran toiledau at ddefnydd y cyhoedd mewn ardaloedd mwy gwledig ac ar hyd
rhwydwaith ffyrdd eang y sir. Er bod Cyngor Sir Powys yn darparu toiledau yn y prif gyfnewidfeydd
bysys yn y sir, nid oes gan unrhyw un o orsafoedd rheilffordd y sir doiledau.
Er nad oes canllawiau nac argymhellion ar gyfer toiledau newid, mae angen mwy o'r math yma o
gyfleusterau ym Mhowys. Fel y dywedwn uchod, dim ond un toiled newid sydd ym Mhowys sef yr un
sydd wedi'i berchnogi a'i redeg yn breifat yng Nghanolfan Grefft Corris ym Machynlleth. Fodd bynnag
gwyddom fod Toiled Newid yng Nghanolfan Chwaraeon Cymunedol Crughywel er nad yw wedi'i
gofrestru. Bydd toiledau pellach o'r fath yn cael eu darparu yn Y Gaer, Aberhonddu ac mae Cyngor Tref
y Trallwng wedi sicrhau cyllid i greu cyfleusterau ym Maes Parcio Berriew Street yn y dref.
Mae'r tabl crynodeb uchod hefyd yn dangos bod diffyg toiledau newid clwt ym Mhowys, heb unrhyw
gyfleusterau o'r fath yn y Trallwng, Trefaldwyn, Y Drenewydd, Y Gelli Gandryll a Thalgarth, yn
Llanidloes nac ym Machynlleth. Hefyd, dim ond yn y toiledau merched y mae cyfleusterau newid clwt
yn Llanfair Caereinion ac Ystradgynlais.
Mae cryn wahaniaeth o ran math ac ansawdd toiledau at ddefnydd y cyhoedd ar draws y sir, gyda lefel
y cyfleusterau a'r glanweithdra'n amrywio. Nid oes ots gan bobl dalu os yw'r toiledau'n cael eu cynnal
a'u cadw'n dda, ond oherwydd nad oes gan bobl y newid cywir yn aml, awgrymwyd y byddai blwch
cyfraniadau'n ffordd well o gasglu taliadau.
Mae'r casgliadau hyn yn seiliedig ar argymhellion y BTA ynghylch toiledau i hyn a hyn o bobl. Fodd
bynnag, mae Powys yn denu 4.6m o ymwelwyr (Cyngor Sir Powys, 2017) yn flynyddol, sy'n nifer
helaeth o dwristiaeth, ac yn enwedig dros fisoedd yr haf sy'n rhoi cryn bwysau ar doiledau yn y sir.
Mae hyn yn arbennig o wir yn ystod digwyddiadau o bwys yn y sir, fel Sioe Frenhinol Cymru, Gŵyl Jas
Aberhonddu a Gŵyl y Gelli Gandryll. Gan hynny, yn amlwg nid yw defnyddio safon ar sail y boblogaeth
breswyl yn dderbyniol i Bowys. Dylai'r boblogaeth berthnasol wrth gyfrifo'r angen am doiledau
gynnwys cymudwyr, twristiaid, ymwelwyr a phreswylwyr. Fodd bynnag, nid yw'r data crynswth hwn ar
gael ar gyfer Powys.
Mae'n glir o'r asesiad poblogaeth, o ymgysylltu ac o adnabod a mapio, bod y ddarpariaeth toiledau at
ddefnydd y cyhoedd yn gryn bryder i breswylwyr ac ymwelwyr Powys fel ei gilydd. Mae toiledau at
ddefnydd y cyhoedd yn hanfodol i sicrhau lles pobl a'u mwynhad o Bowys yn gyffredinol, felly mae
angen datblygu atebion hirdymor i sicrhau'r ddarpariaeth yn y dyfodol.
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Strategaeth
Mae'r tabl isod yn crynhoi'r prif ganfyddiadau a'r camau y cytunwyd bod angen eu cymryd o ganlyniad i'r Asesiad Poblogaeth (Atodiad 1), yr Asesiad o'r
Effaith ar Iechyd (Atodiad 2), gwaith ymgysylltu (Atodiad 3) a gwaith mapio (Atodiad 4). Lle nodir bod y camau'n rhai parhaus, rhoddir diweddariad ar
berfformiad pob tro wrth adolygu'r strategaeth hon.
Cwestiwn 2 – Camau







Ydych chi'n cytuno y bydd ein camau'n gwella mynediad at doiledau cyhoeddus ym Mhowys?
Ydych chi'n cytuno y bydd ein camau'n cefnogi datblygu cyfleusterau Toiledau Newid ym Mhowys?
Ydych chi'n cytuno y bydd ein camau'n cefnogi datblygu mwy o Doiledau Newid Clwt ym Mhowys?
Ydych chi'n cytuno y bydd gweithio gyda sefydliadau eraill yn cefnogi a gwella mynediad at doiledau ym Mhowys?
Ydych chi'n cytuno y bydd Lle yn cefnogi a gwella mynediad at doiledau ym Mhowys?
A allwch awgrymu unrhyw gamau eraill sydd angen eu cymryd?

Prif ganfyddiad

Cam(au)

Sut y byddwn yn gwybod fod hyn wedi'i gyflawni?

Mae angen
hyrwyddo toiledau at
ddefnydd y cyhoedd
yn well drwy Bowys,
yn enwedig mewn
ardaloedd gwledig lle
nad oes llawer
ohonynt ar gael.

Agor y toiledau yn
adeiladau Cyngor
Sir Powys i'r
cyhoedd

Bydd y toiledau yn adeiladau Cyngor Sir Powys yn cael eu
hagor a'u hyrwyddo i'r cyhoedd. (ac eithrio ysgolion,
cartrefi gofal ac adeiladau eraill lle mae'r cyfleusterau
wedi eu lleoli mewn mannau lle na roddir mynediad i'r
cyhoedd). Bydd arwyddion i'r pwrpas yn cael eu codi ar
adeiladau a bydd logo toiled Llywodraeth Cymru'n cael ei
ddangos.
Bydd gwybodaeth ac ymwybyddiaeth y cyhoedd o
doiledau at ddefnydd y cyhoedd wedi gwella. Bydd y
wybodaeth ddiweddaraf wedi'i rhoi ar wefan Cyngor Sir
Powys ac ar Lle. Byddwn hefyd yn ystyried darparu
arwyddion ychwanegol / defnyddio'r hysbysfyrddau

Arwyddion yn
dangos y
cyfleusterau

Erbyn pryd fydd
hyn wedi'i
gyflawni?
Mai 2020

Pwy fydd yn gyfrifol am
hyn?

Mai 2020

Cyngor Sir Powys /
Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Sir Powys
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Defnyddio Map
Toiledau Prydain8

Rhannu data

Cymryd rhan yn yr
ymgyrch ‘Use Our
Loos’9

Datblygu
partneriaethau
masnachol

presennol i gyfeirio'r cyhoedd at doiledau lle maen nhw
mewn canol trefi a lleoliadau eraill.
Bydd Map Toiledau Prydain yn cael ei hyrwyddo a bydd
toiledau at ddefnydd y cyhoedd ym Mhowys yn cael eu
cofrestru ar wefan Map Toiledau Prydain
(www.toiletmap.org.uk).
Bydd Cyngor Sir Powys wedi rhannu unrhyw ddata
perthnasol a phenodol a gasglwyd drwy ymgysylltu ac
ymgynghori â'r darparwyr toiledau perthnasol, lle bo'n
ddefnyddiol i wella eu cyfleusterau toiledau a thrwy roi
sylw dyledus i'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol. Lle
mae data'n anghywir, neu lle mae sefyllfa'n newid, bydd y
darparwr toiledau wedi hysbysu'r Cyngor.
Bydd yr ymgyrch 'Use Our Loos' wedi cael ei hyrwyddo i
fusnesau gan eu hannog i agor eu toiledau i'r cyhoedd.
Bydd hyn yn darparu toiledau ychwanegol ac yn golygu y
bydd busnesau'n elwa o fwy o bobl yn dod i'w busnesau,
gan helpu i greu cymunedau cryfach. Bydd Cyngor Sir
Powys wedi hyrwyddo'r cynllun hwn drwy ddefnyddio
cymysgedd o sianeli, gan gynnwys ei wefan ei hun a'r
cyfryngau cymdeithasol, a lle bydd yn gallu, bydd yn
annog busnesau i fod yn rhan o'r cynllun. Bydd y logo
toiled cenedlaethol hefyd ar wefan Cyngor Sir Powys fel
bod busnesau'n gallu ei lawrlwytho a'i ddangos yn eu
hadeiladau.
Trwy gydweithio gyda phartneriaid a busnesau, bydd y
logo toiledau cenedlaethol ar gael ar wefan Cyngor Sir
Powys fel bod busnesau’n gallu ei lawrlwytho a’i

Mai 2020

Cyngor Sir Powys /
Darparwyr Toiledau

Mai 2020

Cyngor Sir Powys /
Darparwyr Toiledau

Mai 2020

Cyngor Sir
Powys/Cynghorau
Tref/Cymunedol/Datblygwyr
Preifat

Parhaus

Cyngor Sir
Powys/Cynghorau

8

Map Toiledau Cyhoeddus Prydain yw cronfa ddata fwyaf y DU o doiledau at ddefnydd y cyhoedd, gyda dro 11000 o gyfleusterau wedi eu rhestru. Mae'r gronfa ddat ar
gael yn www.toiletmap.org.uk.
9
Mae Map Toiledau Prydain, mewn partneriaeth â'r BTA a Domestos, wedi lansio'r ymgyrch 'Use Our Loos', y cynllun toiledau cymunedol cenedlaethol cyntaf, sy'n gofyn i
fusnesau gofrestru a chroesawu cwsmeriaid a rhai nad ydynt yn gwsmeriaid i ddefnyddio eu toiledau. Yn ei dro, mae Domestos yn rhoi cynhyrchion glanhau am ddim.
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Bydd toiledau at
ddefnydd y
cyhoedd, toiledau
newid a thoiledau
newid clwt yn
rhan o
ddatblygiadau gan
Gyngor Sir Powys
yn y dyfodol
Datblygu Toiledau
Newid

Cydweithredu â
darparwyr
toiledau

Sicrhau darpariaeth
yn y dyfodol

Cydweithredu â
Chynghorau Tref /
Cymuned

arddangos yn eu heiddo. Bydd y trafodaethau hyn wedi
cynnwys sgyrsiau ynglyn a chefnogi trigolion gyda
chyflyrau iechyd tymor hir sydd a cherdyn Gofalwr neu
gerdyn arall a fydd yn caniatau yn syth ac yn ddi-gwestiwn
iddynt at doiled.
Bydd y cyfleusterau toiled wrth ddatblygu neu
Parhaus
ailddatblygu unrhyw adeilad gan y Cyngor yn y dyfodol
wedi ystyried cynnwys toiledau at ddefnydd y cyhoedd a
thoiledau newid clwt fel rhan o'u dyluniad ac er mwyn
cydymffurfio.

Tref/Cymunedol/Datblygwyr
Preifat

Bydd y posibilrwydd o osod toiledau newid ym mhob un o
adeiladau Cyngor Sir Powys sydd â swyddogaeth
gyhoeddus wedi cael ei ystyried. Bydd toiledau newid
wedi cael eu hannog (lle bo hynny'n bosib) mewn
datblygiadau preifat, a thrwy weithio gyda phartneriaid
bydd ffynonellau cyllid posib wedi cael eu hadnabod.
Bydd ymdrechion i ddatblygu toiledau newid yn
canolbwyntio ar ardaloedd lle mae angen sylweddol, yn ôl
yr Asesiad o'r Effaith ar Iechyd.
Bydd yr angen am Doiledau Newid a thoiledau newid clwt
gwell ar draws Powys wedi cael ei hyrwyddo gan Gyngor
Sir Powys. Lle bo hynny'n briodol, bydd darparwyr
toiledau allanol wedi derbyn cymorth / cyngor i wneud
cais am grantiau (allanol) i wella eu cyfleusterau.
Bydd ymgysylltu parhaus wedi bod â Chynghorau Tref /
Cymuned i sicrhau bod toiledau cyhoeddus traddodiadol
yn cael eu darparu mewn gymaint o leoliadau â phosib ar
draws y sir.

Parhaus

Cyngor Sir Powys /
Cynghorau Tref a Chymuned
/ Datblygwyr Preifat

Mai 2020

Cyngor Sir Powys /
Cynghorau Tref a Chymuned
/ Datblygwyr Preifat

Parhaus

Cyngor Sir Powys

Cyngor Sir Powys
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Ymgysylltu â'r
Ardaloedd Gwella
Busnes
arfaethedig
Adolygu polisïau
gosod masnachol

Argymhellion
cynllunio.

Cytundebau
Adran 106

Rheoleiddio

Nid oes angen
penodol ar gyfer pobl
sy'n cysgu ar y stryd
ym Mhowys

Monitro'r nifer
blynyddol o bobl
sy'n cysgu ar y
stryd

Mae nifer sylweddol
o bobl yn dod i
Bowys yn flynyddol i

Toiledau mewn
digwyddiadau

Os sefydlir Ardaloedd Gwella Busnes yn Aberhonddu a'r
Drenewydd, efallai byddai’n rhaid defnyddio cyfran o'r
arian a fyddai'n cael ei godi'n cael ei ddefnyddio i
ddarparu toiledau cyhoeddus newydd / gwell.
Bydd Cyngor Sir Powys wedi adolygu ei bolisïau gosod
masnachol. Bydd y posibilrwydd o gyflwyno cymal
ychwanegol wrth osod / prydlesu adeiladau masnachol
wedi cael ei drafod, fel bod y toiledau yn yr adeiladau hyn
ar gael i'r cyhoedd.
Gallai fod yn ofynnol i ddatblygiadau masnachol mawr
fydd yn cynnwys caffis, bariau yfed, siopau neu adeiladau
adloniant, er enghraifft, gwrdd ag amod cynllunio i adael
i'r cyhoedd ddefnyddio unrhyw doiledau fydd yn yr
adeiladau hyn.
Gallai Cytundebau Adran 106 fod wedi cael eu hystyried
fel un ffordd penodol o ariannu toiledau cyhoeddus
ychwanegol mewn datblygiadau newydd neu bron
newydd, ar sail angen a galw.
Lle bo hynny'n berthnasol, bydd Cyngor Sir Powys wedi
defnyddio ei bwerau o dan Adran 20 o Ddeddf
Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 i fynnu
bod unrhyw fusnes sy'n cael ei ddosbarthu fel lleoliad
adloniant, neu sy'n gwerthu bwyd a diod i'r cyhoedd yn yr
eiddo, yn darparu a chynnal toiledau at ddefnydd y
cyhoedd.
Drwy weithio gyda'r Swyddog Atal Digartrefedd ac
Opsiynau Tai, bydd nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd wedi
cael ei fonitro a lle bo hynny'n briodol bydd opsiynau
wedi cael eu trafod i sicrhau bod cyfleusterau digonol ar
eu cyfer.
Drwy weithio â'r Bwrdd Digwyddiadau newydd ei sefydlu
a'r Grŵp Cyngor ar Ddiogelwch Digwyddiadau a aillansiwyd, fel rhan o Borth Digwyddiadau Powys, bydd

Mai 2021

Cyngor Sir Powys /
Ardaloedd Gwella Busnes

Mai 2021

Cyngor Sir Powys

Parhaus

Cyngor Sir Powys /
Awdurdod Parc
Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog

Parhaus

Parhaus

Cyngor Sir Powys /
Awdurdod Parc
Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog
Cyngor Sir Powys

Parhaus

Cyngor Sir Powys

Mai 2020

Cyngor Sir Powys / Trefnwyr
Digwyddiadau
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bwrpas twristiaeth i
fynychu
digwyddiadau.
Yr economi wedi
nos
Diffyg darpariaeth i
rai sy'n teithio drwy
Bowys.

Hybiau
Trafnidiaeth

Darpariaeth ar
hyd cefnffyrdd a
thros nos

Mae safon /
glanweithdra
toiledau'n amrywio
ar draws y sir

Cydweithredu â
darparwyr
toiledau allanol

Mae pobl yn fodlon
rhoi cyfraniad
ariannol lle mae
toiledau'n cael eu
rhedeg gan grwpiau
cymunedol

Cydweithredu â
Chynghorau Tref /
Cymuned a
grwpiau
cymunedol eraill

canllawiau wedi cael eu cynhyrchu ar gyfer trefnwyr
digwyddiadau ar ddarparu toiledau mewn digwyddiadau
dros dro.
Bydd wrinalau cwadrat dros dro a thoiledau portalŵ yn
cael eu treialu'n barhaus yn ystod digwyddiadau mawr
wedi parhau. Bydd adborth yn cael ei gasglu.
Bydd trafodaethau wedi eu cynnal â Trafnidiaeth Cymru /
Network Rail a Traws Cymru i drafod y posibilrwydd o
wella toiledau mewn hybiau trafnidiaeth allweddol ym
Mhowys.
Drwy weithio â Llywodraeth Cymru ac Asiantaeth
Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWTRA),
bydd Cyngor Sir Powys wedi sicrhau bod y toiledau
cyhoeddus sydd eisoes ar gael mewn mannau allweddol
ar hyd y rhwydwaith cefnffyrdd ym Mhowys yn parhau i
dderbyn cyllid digonol i aros ar agor.
Lle bo hynny'n briodol, bydd darparwyr toiledau allanol
wedi derbyn cymorth / cyngor i wneud cais am grantiau
(allanol) i wella eu cyfleusterau. Bydd cynlluniau fel 'Use
Our Loos' yn cael eu hyrwyddo i geisio annog darparwyr i
wella safon eu toiledau.
Bydd Cynghorau Tref / Cymuned a grwpiau cymunedol
eraill wedi eu hysbysu o'r canfyddiad hwn.

Mai 2020

Cyngor Sir Powys

Mai 2020

Cyngor Sir Powys /
Trafnidiaeth Cymru /
Network Rail / Traws Cymru

Mai 2020

Cyngor Sir Powys /
NMWTRA

Parhaus

Cyngor Sir Powys /
Darparwyr Toiledau

Mai 2020

Cyngor Sir Powys /
Darparwyr Toiledau
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Adolygu’r Strategaeth
Bydd Cyngor Sir Powys yn paratoi adroddiad cynnydd interim pob dwy flynedd yn disgrifio'r camau a
gymrodd yn unol â'r strategaeth, gan ddechrau o ddyddiad cyhoeddi'r strategaeth ddiwethaf. Bydd
yr adroddiad cynnydd interim yn cael ei gyhoeddi o fewn chwe mis i'r dyddiad y daw'r cyfnod dwy
flynedd i ben. Bydd Strategaeth Doiledau Leol gyntaf Powys yn cael ei chyhoeddi ym Mai 2019, felly
bydd yn cael ei hadolygu cyn diwedd Mai 2021 a'r adroddiad cynnydd yn cael ei gyhoeddi cyn
diwedd Tachwedd 2021.
Bydd Strategaeth Doiledau Leol Powys hefyd yn cael ei hadolygu o fewn blwyddyn i bob etholiad
arferol ym Mhowys. Bydd yr etholiad nesaf ym mis Mai 2022; felly bydd y strategaeth wedi cael ei
hadolygu erbyn Mai 2023. Os na wneir unrhyw newidiadau iddi'n dilyn yr adolygiad ôl-etholiad bydd
datganiad interim yn adrodd ar gynnydd dros gyfnod o ddwy flynedd, gan ddechrau o ddyddiad yr
etholiad diwethaf, yn cael ei gyhoeddi.
Gall Cyngor Sir Powys adolygu ei strategaeth ar unrhyw adeg ac ar ôl gwneud rhaid iddo gyhoeddi
datganiad yn disgrifio'r camau a gymrodd i gydymffurfio â'r strategaeth. Yn dilyn adolygu'r
strategaeth, os bydd Cyngor Sir Powys yn penderfynu ei diwygio, bydd yn cyhoeddi'r strategaeth ac
yna'n paratoi adroddiad interim ar gynnydd dros y ddwy flynedd gan ddechrau o ddyddiad ei
chyhoeddi.
Mae grŵp rheoli prosiect wedi cael ei sefydlu gan Gyngor Sir Powys i oruchwylio'r gwaith o
ddatblygu'r Strategaeth Doiledau Leol; bydd y grŵp hwn yn parhau i gwrdd pob chwarter i sicrhau
bod y camau yn y strategaeth hon yn cael eu gweithredu.

Cyngor Sir Powys

Strategaeth Doiledau Leol – Drafft ar gyfer Ymgynghori (Ionawr 2019)

Dogfennau Cyfeiriol
Fforwm Methu Dal Cymru Gyfan (2011). The indignity of incontinence: Pecyn gwybodaeth leol i
Aelodau Cynulliad. Ar gael o:
http://www.senedd.assembly.wales/documents/s43157/Consultation%20response%20RC%2016%2
0-%20All%20Wales%20Continence%20Forum%20AWCF.pdf [Codwyd o'r wefan 6 Rhagfyr 2018].
British Toilet Association (2010). BTA Summary of Best Practice in ‘Away From Home’ Toilet
Provision. Ar gael o: http://www.btaloos.co.uk/wpcontent/uploads/2014/01/BTABestPracticeAdvice.pdf [Codwyd o'r wefan: 6 Rhagfyr 2018].
Daffodil (2018). Continence. Ar gael o:
http://www.daffodilcymru.org.uk/index.php?pageNo=1048&PHPSESSID=t8497but2pnpenmqi3c6sb
hg77&at=a&sc=1&loc=1&np=1 [Codwyd o'r wefan: 6 Rhagfyr 2018].
Help The Aged (2007). Nowhere to go – Public Toilet Provision in the UK. Ar gael o:
https://www.ageuk.org.uk/documents/en-gb/forprofessionals/research/nowhere%20to%20go%20public%20toilet%20provision%20(2007)_pro.pdf?d
trk=true. [Codwyd o'r wefan 6 Rhagfyr 2018].
Help The Aged Cymru (2009). Public Toilet Closures. Ar gael o:
http://www.ageuk.org.uk/cymru/professional-resources/facts-and-figures-about-olderpeople/public-toilet-closures/. [Codwyd o'r wefan 6 Rhagfyr 2018].
Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2012). Goblygiadau iechyd cyhoeddus o ddarpariaeth annigonol o
doiledau cyhoeddus – adroddiad tystiolaeth. Ar gael o:
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=2572 [Codwyd o'r wefan: 6
Rhagfyr 2018].
Swyddfa Ystadegau Gwladol (2015). Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion. Ar gael o:
https://cy.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/bullet
ins/annualsurveyofhoursandearnings/2015provisionalresults?:uri=employmentandlabourmarket/pe
opleinwork/earningsandworkinghours/bulletins/annualsurveyofhoursandearnings/2015provisionalr
esults [Codwyd o'r wefan 6 Rhagfyr 2018].
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (2014). Ymateb gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i Ymgynghoriad
Llywodraeth Cymru ar y cynigion ar gyfer Bil Iechyd y Cyhoedd. Ar gael o:
http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Consultation_Responses/140624__Ymateb_gan_Gomisiynydd_Pobl_Hyn_Cymru_i_Ymgynghoriad_Llywodraeth_Cymru_ar_y_cynigion
_ar_gyfer_Bil_Iechyd_y_Cyhoedd.sflb.ashx [Codwyd o'r wefan 6 Rhagfyr 2018].
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (2015). Golwg ar Fanciau Bwyd. Adroddiad heb ei
gyhoeddi.
Cyngor Sir Powys (2017). Asesiad Llesiant Powys 2017: Yr Economi – Canfyddiadau Allweddol. Ar gael
o: http://pstatic.powys.gov.uk/fileadmin/Docs/Consultations/Wellbeing/Analysis_documents/WBA_Full_Assessment_cy.pdf [Codwyd o'r wefan 6 Rhagfyr 2018].
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (2016). Mesur Anghydraddoldeb 2016. Ar gael o:
http://www.arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.nhs.uk/lawrlwytho-ffeil-anghydraddoldebau
[Codwyd o'r wefan: 6 Rhagfyr 2018].

28

Cyngor Sir Powys

Strategaeth Doiledau Leol – Drafft ar gyfer Ymgynghori (Ionawr 2019)

Road Haulage Association (2018). Trucker’s Toilets. Ar gael o: https://www.rha.uk.net/policycampaigning/the-road-haulage-industry/truckers-toilets [Codwyd o'r wefan 6 Rhagfyr 2018].
StatsCymru (2018). Pobl sy'n Cysgu ar y Stryd yn ôl awdurdod lleol. Ar gael o:
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Homelessness/Rough-Sleepers/roughsleepersby-localauthority [Codwyd o'r wefan 6 Rhagfyr 2018].
Llywodraeth Cymru (2014). Dadansoddiad awdurdod lleol WIMD 2014. Ar gael o:
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh-Index-ofMultiple-Deprivation/WIMD-2014/wimd2014localauthorityanalysis [Codwyd o'r wefan 6 Rhagfyr
2018].
Llywodraeth Cymru (2015). Arolwg Iechyd Cymru 2015. Ar gael o: https://gov.wales/statistics-andresearch/welsh-health-survey/?tab=previous&skip=1&lang=cy [Codwyd o'r wefan: 6 Rhagfyr 2018].

29

Cyngor Sir Powys

Strategaeth Doiledau Leol – Drafft ar gyfer Ymgynghori (Ionawr 2019)

Atodiadau
Atodiad 1 – Asesiad Poblogaeth
Fel rhan o'r dadansoddiad anghenion i ganfod yr angen am doiledau cyhoeddus ym Mhowys, mae
proffil cymunedol ar gyfer y sir wedi cael ei gynhyrchu. Oni nodir yn wahanol, mae'r holl wybodaeth
yn yr adran hon o'r strategaeth wedi cael ei datblygu o'r Asesiad Llesiant a wnaed gan Fwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Powys, sy'n un o'r gofynion gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
(Cymru) 2015.

Demograffeg Powys
Yn 2015 roedd poblogaeth Powys yn 132,642, mewn ardal o 5180km2 a dim ond 26 o bobl i bob
cilometr sgwâr, sy’n golygu mai Powys yw’r sir brinnaf ei phoblogaeth a’r un fwyaf gwledig yng
Nghymru. Cyrhaeddodd poblogaeth Powys ei hanterth yn 2011 cyn gostwng byth ers hynny. Yn ôl y
rhagolygon diweddaraf ar gyfer Powys, bydd y boblogaeth i lawr o 8% erbyn 2029, y lleihad mwyaf o
holl awdurdodau Cymru. Yn 2015 roedd 15% o boblogaeth Powys yn 15 oed neu'n iau, roedd 59% yn
bobl oed gweithio a 26% yn 65+ oed. Mae cyfanswm o 59,138 o gartrefi yn y sir, ac o'r rhain mae
18,948 yn gartrefi person sengl, a 19% o'r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg.
Disgwylir i nifer y preswylwyr 65+ oed gynyddu o 12,890 (36%) rhwng 2017 a 2035 ond disgwylir i'r
boblogaeth oed gweithio leihau o 10,300 (14%) fydd yn cyflwyno nifer o heriau sylweddol i'r sir ac un
o'r rheini fydd darparu toiledau cyhoeddus.

Proffil Teithio
Mae gan Bowys 5,500km o ffyrdd a chymharol ychydig o dagfeydd. Mae'r rhan fwyaf yn defnyddio
eu cerbydau eu hunain i deithio'n rheolaidd; dim ond 1% sy'n defnyddio bysys ac mae pobl yn
anfodlon â'r gwasanaeth bysys. Mae gan Bowys ddwy linell reilffordd (mae Rheilffordd y Cambrian
yn rhedeg drwy'r Trallwng a'r Drenewydd i gyfeiriad Aberystwyth, a Rheilffordd Calon Cymru yn
rhedeg o Craven Arms i Lanelli) gan gludo 110,000 o deithwyr y flwyddyn. Oherwydd natur enfawr a
chymhleth y rhwydwaith trafnidiaeth ym Mhowys, byddai'n anymarferol darparu cyfleusterau toiled
ar gyfer y rhwydwaith i gyd, a bydd Strategaeth Doiledau Leol Powys yn canolbwyntio ar brif lwybrau
trafnidiaeth y sir.
Mae’r sir hefyd, ar gyfartaledd, yn derbyn 4.6m o ymwelwyr pob blwyddyn sydd, yn eu tro, yn
buddsoddi £615m yn yr economi leol. Mae twristiaeth yn cyfrif am 12% o holl gyflogaeth Powys er
bod hyn yn bennaf yn yr ardaloedd mwy gwledig. Bwyd a diod (21%) sy'n cael yr effaith economaidd
fwyaf ar y diwydiant twristiaeth. Mae ymwelwyr sy'n dod i'r sir yn tueddu i aros dros nos fwy yng
ngogledd y sir (Sir Drefaldwyn) gyda mwy o ymwelwyr undydd yn y De (yn enwedig i Fannau
Brycheiniog).

Proffil Amddifadedd
Mae rhai ardaloedd o Bowys ymhlith y rhai mwyaf difreintiedig yng Nghymru yn ôl Mynegai
Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), gydag Ystradgynlais yn y 10% isaf yng Nghymru, a De'r
Drenewydd a Chastell y Trallwng yn yr 20% gwaethaf yng Nghymru (Llywodraeth Cymru 2014).
Mae gan Bowys sgôr WIMD gwael o ran cyflogaeth. Er bod y rhan fwyaf o'r boblogaeth mewn
gwaith, mae llawer yn gweithio'n rhan amser ac yn ennill cyflogau is na'r cyfartalog. Mae pobl ifanc,
yn enwedig dynion, hefyd yn ei chael yn anodd dod o hyd i waith. Mae tlodi tanwydd yn uchel ym
Mhowys oherwydd natur wledig y sir gyda diffyg mynediad at danwyddau rhatach fel nwy, a
phoblogaeth oedrannus uchel (Llywodraeth Cymru 2014). Mae'r bwlch rhwng y bobl leiaf a'r mwyaf
difreintiedig yn tyfu o ran disgwyliad oes ac mae problemau iechyd hirdymor yn dod yn fwyfwy
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cyffredin ymhlith y rhai mwy difreintiedig (Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru 2016).
Powys hefyd yw un o'r siroedd drytaf i brynu tŷ ynddi. Mae llai o bobl bellach yn berchen ar gartref,
naill ai'n berchen yn llwyr neu drwy forgais. Yn hytrach, mae llawer iawn yn rhentu. Gallai hyn fod yn
gysylltiedig ag incwm wythnosol is na'r cyfartalog. Er na wyddom yr union effaith, disgwylir i'r
diwygiadau lles effeithio ar dros hanner poblogaeth Powys, ac oherwydd derbyn llai o fudd-daliadau
neu fudd-daliadau'n dod i ben, byddwn ar gyfartaledd yn gweld cwymp o 2% yn Incwm Gwario Gros
yr Aelwyd (GDHI) (ONS, 2015). Roedd pobl a gyflwynai eu hunain fel digartref i fyny o 107% yn ardal
Aberhonddu rhwng 2014/15 a 2015/16 a thros yr un cyfnod mae nifer y digartref i fyny 39% yn y
Trallwng, 30% yn y Drenewydd a 13% yn Llandrindod. Mae lleihad o 3% wedi bod yn Ystradgynlais.
Gwelir y nifer fwyaf o bobl ddigartref yn y Drenewydd ac yn y Trallwng, fodd bynnag yn ôl Cyfrif Pobl
sy'n Cysgu ar y Stryd 2017 (Ystadegau ar gyfer Cymru, 2018), nid oedd neb yn cysgu ar y stryd ym
Mhowys. Felly ar hyn o bryd nid oes angen penodol mewn unrhyw ran o Bowys am doiledau at
ddefnydd y cyhoedd ar gyfer y digartref. Byddwn yn edrych eto ar yr asesiad hwn wrth adolygu'r
strategaeth.
Mae Pows yn y 10% isaf o ran mynediad at wasanaethau, yn enwedig mynediad at wasanaethau ar
droed neu ar drafnidiaeth gyhoeddus (Llywodraeth Cymru 2014). Mae gan y sir hefyd nifer fwy na'r
cyfartalog o breswylwyr heb fynediad at signal 2G. Dengys y data ar osod tai a rhestri aros nad oes
gan y sir gyflenwad digonol i ateb y galw, yn enwedig ar gyfer cartrefi llai. Dros y 18 mis diwethaf
mae cynnydd wedi bod mewn banciau bwyd ym Mhowys ac mae'r rhain bellach yn cynnal mwy a
mwy o bobl sy'n gweithio ond sydd er hynny'n ei chael yn anodd cael deupen llinyn ynghyd
(Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys 2015).

Proffil Iechyd Powys
Gall pobl ym Mhowys ddisgwyl byw’n hŷn na’r cyfartaledd ledled Cymru, sefyllfa sy'n parhau i wella.
Er hynny mae bwlch cynyddol ac anghyfartal rhwng y ddau ryw gyda merched yn tueddu i fyw'n hŷn
na dynion, a hefyd rhwng y bobl leiaf a mwyaf difreintiedig (er nad yw hyn eto o arwyddocad
ystadegol). Disgwylir i'r bwlch hwn dyfu dros y deng mlynedd nesaf. Gall plentyn wedi'i eni yn
ardaloedd lleiaf cefnog y sir ddisgwyl byw chwe blynedd yn llai na phlant sy’n byw yn yr ardaloedd
mwy cefnog (Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru 2016).
Yn ôl Arolwg Iechyd Cymru (2015) mae 15% o bobl ym Mhowys yn derbyn triniaeth am bwysedd
gwaed uchel, 8% am gyflyrau'r galon, 13% am salwch resbiradu, 10% am broblemau iechyd meddwl,
9% am gryd cymalau a 6% am glefyd siwgr. Hefyd yn ôl Cyfrifiad 2011, mae gan 21.4% o bobl Powys
gyflwr anabledd hirdymor sy'n effeithio cryn dipyn neu ychydig ar eu gweithgareddau beunyddiol ac
mae 5% o bobl oed gweithio'n hawlio Lwfans Byw i'r Anabl. Dengys y data hwn yn glir fod angen
toiledau mwy o faint / cyfleusterau newid ar draws y sir.

31

Cyngor Sir Powys

Strategaeth Doiledau Leol – Drafft ar gyfer Ymgynghori (Ionawr 2019)

Ffigwr 1: Preswylwyr y mae problem iechyd neu anabledd hirdymor yn effeithio cryn dipyn neu ychydig ar eu
gweithgareddau beunyddiol, Mawrth 2011.

Ar lefel Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) mae amrywiaeth sylweddol o ran faint o bobl y mae
problem iechyd hirdymor yn effeithio cryn dipyn neu ychydig ar eu gweithgareddau beunyddiol.
Mae'n amrywio o 15.8% yn Felin-fach i 33.8% yn Ynyscedwyn. Yr ardaloedd gyda’r canrannau uchaf
yw Ystradgynlais, Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod, Cwm-twrch ac Ynyscedwyn.
Rydym yn rhagweld mai problemau methu dal yw'r cyflwr iechyd sydd fwyaf tebygol o effeithio ar
ddefnyddio toiledau yn ôl ffigurau gan Daffodil (2017) sy'n nodi bod cyfanswm o 5,876 o bobl 65+
oed yn cael problemau gyda'r bledren o leiaf unwaith yr wythnos ym Mhowys, gan ddisgwyl i'r ffigur
hwn godi i 8,510 erbyn 2035. Fodd bynnag yn ôl Fforwm Methu Dal Cymru Gyfan, mae problemau
methu dal yn tueddu i beidio â chael eu hadrodd a'r awgrym yw bod hyd at 46% o bobl 40+ oed yn
profi Symptomau Methu Dal (LUTS) yn rheolaidd.
Yn amlwg nid yw'r ystadegau hyn yn adnabod y bobl benodol hynny sydd angen defnyddio'r toiled
yn amlach ond maen nhw'n cynnwys problemau sy'n gysylltiedig â mynd yn hŷn, fel bod yn llai
symudol, a'r disgwyl yw y gellir casglu'n fras o'r data hwn beth fydd y prif anghenion. Mae 370 o
oedolion gydag anableddau dysgu'n derbyn cymorth i fyw yn y gymuned ym Mhowys, ac ar sail data
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llwyth achosion Cyngor Sir Powys mae 52% o'r plant sydd ag anableddau'n byw yng ngogledd Powys.
Disgwylir i nifer y bobl ym Mhowys gyda dementia gynyddu o 16% erbyn 2020, ac o 84% erbyn 2035.
Gwyddom fod gan 753 o bobl yn y sir awtistiaeth, 302 ohonynt yn blant a 421 yn oedolion. Disgwylir
i ganran y bobl gydag anableddau dysgu gynyddu o 1.7% rhwng 2015 a 2020.
Mae mwy o bobl yn rheolaidd egnïol ym Mhowys nag yng ngweddill Cymru, fodd bynnag mae bron i
58% o oedolion dros eu pwysau neu'n ordew a'r rhagolygon yw y bydd hyn yn parhau i gynyddu.
Disgwylir i nifer y plant ym Mhowys leihau dros y deng mlynedd nesaf. Mae cwymp wedi bod mewn
genedigaethau ers 1991 a'r disgwyl yw y bydd 20% yn llai o blant bach 0-2 oed ym Mhowys erbyn
2035. Yn ogystal, mae llawer o bobl ifanc yn dewis gadael Powys i fynychu addysg (coleg neu
brifysgol) neu chwilio am waith yn rhywle arall, gyda dim ond canran fach yn dychwelyd.
O gofio y disgwylir i nifer y bobl 65+ oed ym Mhowys gynyddu'n sylweddol, mae'n debyg y bydd
diffyg darpariaeth doiledau ddigonol yn cael effaith sylweddol ar ymdeimlad y grŵp hwn o fod yn
annibynnol. Heb unrhyw dystiolaeth i'r gwrthwyneb, os cymerwn fod ffigurau Fforwm Methu Dal
Cymru Gyfan yn gywir, gallai fod gan tua 46% o'r boblogaeth 40+ oed ym Mhowys ryw fath o LUTS lle
byddai angen mynediad rheolaidd at doiled arnynt, a bydd lefel symptomau LUTS yn y boblogaeth yn
gyffredinol yn effeithio'n sylweddol ar anghenion toiled preswylwyr ac ymwelwyr Powys.

Yr Iaith Gymraeg
Mae Safonau newydd ar gyfer y Gymraeg wedi eu cyflwyno o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011,
gan restru sut y disgwylir i’r Cyngor ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a rhoi cyfle i
bobl ddefnyddio’r iaith, asesu effaith polisïau a phenderfyniadau ar y Gymraeg, a nodi sut y bydd yn
cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg a’r defnydd o’r Gymraeg yn y sir.
Yn ôl Cyfrifiad 2011 dywedodd 19% o bobl (23,990) y gallent siarad Cymraeg. Mae gwahaniaeth
mawr yng nghanran y siaradwyr Cymraeg yn y gwahanol ardaloedd ym Mhowys, gan amrywio o
53.8% yn ardal Machynlleth a 39% yn ardal Ystradgynlais i 8.6% yn Nhrefyclo a Llanandras a 9.8% yn
y Gelli Gandryll a Thalgarth. Ond mae hefyd yn bwysig cydnabod bod siaradwyr Cymraeg i’w cael, ac
y defnyddir yr iaith ym mhob cymuned ac ardal ym Mhowys. Fel rhan o ofynion Mesur y Gymraeg
(Cymru) 2011, bydd ein holl arwyddion yn ddwyieithog yn ogystal â chynnwys ein gwefannau, a
hefyd wrth hyrwyddo toiledau at ddefnydd y cyhoedd.
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Atodiad 2 – Asesiad o'r Effaith ar Iechyd
Mae corff swmpus o dystiolaeth yn dangos cysylltiad cryf rhwng cau toiledau cyhoeddus a
chanlyniadau iechyd anfwriadol, ac un o ganfyddiadau Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2012)
y Cynulliad oedd:







Gallai effeithiau darpariaeth annigonol o doiledau cyhoeddus gynnwys straen, ynysu, iselder,
bod yn llai symudol, effeithio ar sut y mae'r bledren a'r coluddyn yn gweithio, dadhydradu,
heintiau'r llwybr wrinol a haint yn lledu;
Gallai fod effeithiau o ganlyniad ar y GIG ac ar wasanaethau eraill;
Mae effaith darparu llai o doiledau cyhoeddus yn debygol o effeithio'n anghymesur ar rai
grwpiau'n fwy na'i gilydd, er enghraifft pobl hŷn, pobl gyda chyflyrau iechyd penodol, pobl
anabl a rhieni neu ofalwyr gyda phlant ifanc;
Gallai darpariaeth annigonol hefyd gael effaith negyddol ar strategaethau i'r diben o gael
pobl i wneud mwy o gerdded a gweithgareddau awyr agored, ac i hyrwyddo pobl hŷn neu
anabl i aros yn annibynnol a symudol.

Grwpiau Agored i Niwed
Awgryma'r amcangyfrifon presennol fod 36,140 o bobl 65+ oed ym Mhowys, ac yn ôl adroddiad gan
Gynulliad Cenedlaethol Cymru (2012) mae "dal pledren neu goluddyn llawn yn cynyddu curiad y
galon a phwysedd y gwaed, ac i bobl oedrannus iawn, sâl neu fregus, gallai hyn achosi strôc neu
drawiad ar y galon neu achosi goblygiadau iechyd eraill". Fel rhan o'r ymchwiliad hwn gan Gynulliad
Cenedlaethol Cymru, roedd Age Cymru a Senedd Pobl Hŷn Cymru'n disgrifio rhai o'r pethau y mae
pobl yn ei wneud i osgoi peidio â bod angen defnyddio'r toiled pan fyddant oddi cartref. Roeddent
yn cynnwys peidio â chymryd meddyginiaeth hanfodol (tabledi dŵr er enghraifft) a allai waethygu'r
angen i biso'n aml, a pheidio ag yfed digon a allai achosi dadhydradu a phroblemau iechyd yn ysgil
hynny.
Yn 2007 cyhoeddodd Age Cymru adroddiad o'r enw 'Nowhere To Go' gan ddarganfod bod 80% o'r
ymatebwyr oedrannus yn cael trafferth dod o hyd i doiled cyhoeddus a bod 78% o bobl yn canfod
nad oedd eu toiledau lleol ar agor pan oedd eu hangen arnynt. Teimlai'r ymatebwyr mai pur anaml
yr oedd arwyddion ar gyfer toiledau - fel y gallai preswylwyr ac ymwelwyr ddod o hyd iddynt yn
hawdd.
Gallai pobl gydag anableddau dysgu, nam ar y golwg neu'r clyw hefyd wynebu rhwystrau ychwanegol
i ddefnyddio toiledau, ac mae'n debyg bod adroddiadau o bobl yn teimlo'n chwithig wrth ddefnyddio
toiledau masnachol yn ymwneud â busnesau llai lle byddai eu defnyddio'n fwy amlwg.

Digartrefedd ac unigolion ar incwm isel
Er nad oes llawer o bobl ddigartref ym Mhowys ac ychydig iawn o adroddiadau o bobl yn cysgu ar y
stryd, mae'n debyg mai toiled cyhoeddus yw'r unig le lle gall pobl sy'n cysgu ar y stryd roi sylw i'w
hanghenion toiled a glendid. I rai sy'n cysgu ar y stryd, mae toiledau cyhoeddus nid yn unig yn rhywle
iddynt ryddhau eu hunain ond hefyd yn rhywle i ymolchi, glanhau eu dannedd a golchi eu dillad.
I bobl ar incwm isel, gallai'r ffaith fod angen talu i ddefnyddio toiled cyhoeddus neu feddwl bod
angen prynu rhywbeth gan fusnes lleol i ddefnyddio eu toiledau, eu hatal rhag gwneud o gwbl. Bydd
angen i unrhyw strategaeth sy'n cynnwys defnyddio adeiladau busnes sicrhau bod perchnogion /
staff busnesau ac aelodau o'r cyhoedd yn ymwybodol y medrant ddefnyddio'r toiledau yn yr
adeiladau hyn yn ddi-dâl.
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Yn ôl Cyfrif Cenedlaethol 2017 o Bobl sy'n Cysgu ar y Stryd, ni chafwyd bod unrhyw un yn cysgu ar y
stryd ym Mhowys, fodd bynnag tybiwyd bod tri pherson yn cysgu ar y stryd yn y sir yn ystod y
pythefnos rhwng 16-29 Hydref 2017 (Ystadegau ar gyfer Cymru 2018). Felly, ar hyn o bryd, nid oes
angen penodol mewn unrhyw ran o Bowys am doiledau at ddefnydd y cyhoedd ar gyfer y digartref.
Byddwn yn edrych eto ar yr asesiad hwn wrth adolygu'r strategaeth.

Dylanwadau cymdeithasol a chymunedol ar iechyd (ynysu ac unigrwydd)
Yn ôl Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (2014) mae'r lleihad mewn toiledau cyhoeddus yng Nghymru'n
bryder mawr ac mae cau toiledau at ddefnydd y cyhoedd yn effeithio ar iechyd corfforol (mae pobl
hŷn yn fwy tebygol o ddioddef o fethu dal y bledren neu'r coluddyn, gan arwain at risg uwch o
drawiad ar y galon a strôc oherwydd y cynnydd dros dro mewn pwysedd gwaed o ganlyniad i beidio
â gallu gwagu'r bledren), iechyd meddwl (gall ofn peidio â gallu dod o hyd i doiled arwain at ynysu
cymdeithasol ac iselder), ac iechyd yr amgylchedd (mae'r risg o haint o faw ar y stryd yn cynyddu
gyda chau toiledau cyhoeddus). Gan hynny gellir dweud bod toiledau at ddefnydd y cyhoedd yn
broblem iechyd cyhoeddus bwysig, ac os nad oes rhai, gall olygu nad yw pobl hŷn yn mynd allan a
rhai mannau'n dod yn ardaloedd mwy neu lai na fedrant fynd iddynt. Yn anochel mae hyn yn cael
effaith o ganlyniad ar yr economi wrth i breswylwyr ac ymwelwyr fod yn gyndyn o ymweld ag ardal
oherwydd y diffyg cyfleusterau.

Mynediad ac ansawdd gwasanaethau (lleihad mewn amwynderau, darpariaeth arall
gan fusnesau preifat a defnyddio TG)
Yn ôl canfyddiadau Help the Aged Cymru, p'un ai yw toiledau cyhoeddus yn flociau toiled, yn hygyrch
i'r cyhoedd mewn adeiladau cyhoeddus, neu'n doiledau preifat, nid yw hynny'n berthnasol iawn. Yn
ôl yr un arolwg (2009) roedd gan 84% o ymatebwyr bryderon diogelwch fel nad oedd toiledau
cyhoeddus yn apelio o gwbl, a theimlai 87% o bobl y dylai siopau a busnesau wneud mwy o ymdrech
i ddarparu toiledau i'r cyhoedd. Ar sail y dystiolaeth hon, y prif fater yw argaeledd toiledau at
ddefnydd y cyhoedd mewn mannau lle mae'r cyhoedd yn treulio amser yn eu cymuned, boed
hynny'n gweithio neu'n hamddena. Ar yr un pryd dylai'r cyfleusterau hyn fod o safon dda, yn hygyrch
i bawb ac ar agor ar adegau pan fo'r cyhoedd yn debygol o fod yn bresennol.
Mewn llawer o ganolfannau trefol, er bod llai o doiledau awdurdod lleol o hyd, i raddau daeth mwy
o doiledau mewn adeiladau masnachol yn eu lle. Mae'r toiledau hyn yn tueddu i fod yn fodern gyda
mynediad i'r anabl ac o safon lawer gwell nag unrhyw doiledau awdurdod lleol. Fodd bynnag, ym
Mhowys oherwydd bod yma lai o sefydliadau cenedlaethol, nid yw hyn yn wir bob tro a bydd angen
i'r Cyngor weithio mewn partneriaeth â nifer fawr o fusnesau a gweithredwyr trafnidiaeth i wella
nifer y cyfleusterau sydd ar gael yn sylweddol.
Un maes sydd angen ei ystyried yw'r effaith y mae argaeledd toiledau cyhoeddus yn ei gael ar
weithwyr symudol. Yn aml iawn rhaid i weithwyr symudol drefnu eu diwrnod o gwmpas arosfannau
posib, sefyllfa a allai waethygu pe bai'r gweithwyr hyn yn sâl neu'n dioddef o broblem iechyd
hirdymor. Ni ddylid diystyru o gwbl yr effaith y gall toiledau at ddefnydd y cyhoedd ei gael ar yrru.
Mae toiledau cyhoeddus yn hynod bwysig i yrwyr, yn enwedig gyrwyr HGV / bysys moethus, sy'n aml
yn cynllunio eu arosfannau o gwmpas argaeledd toiledau.
Yn ôl y Road Haulage Association, mae diffyg toiledau'n cymell gyrwyr i beidio ag yfed a gall arwain
at ddadhydradu. Mae gyrwyr sydd ond yn yfed 25ml o ddŵr yr awr (tua pum llymaid) yn gwneud
dwywaith gymaint o gamgymeriadau na gyrwyr sy'n yfed digon drwy gydol eu siwrne. Adroddir
hefyd fod gyrwyr sy'n ymweld / gollwng nwyddau mewn depos yn cael eu gwrthod yn aml os ydynt
yn gofyn am ddefnyddio'r toiled, sy'n gwaethygu'r broblem hon.
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Mae gallu defnyddio toiled yn angen sylfaenol gan unrhyw ymwelydd i Bowys ac mae angen
gwybodaeth leol a chyfleusterau wedi eu harwyddo'n glir. Yn wahanol i bobl sy'n adnabod yr ardal,
ni fedrant fynd adref, i'r gwaith neu i dafarn leol i ddefnyddio'r toiled. Mae ymwelwyr yn dewis eu
cyrchfannau'n ofalus, gan fynd yn ôl eu hargraffiadau blaenorol o ardal, ac mae toiledau cyhoeddus
yn rhan bwysig o hyn.
Gallai Cyngor Sir Powys ddylanwadu ar roi mynediad i'r cyhoedd at doiledau drwy'r broses gynllunio.
Wrth wneud sylwadau ar geisiadau, gallai Swyddogion Cynllunio argymell bod unrhyw doiledau
mewn datblygiadau mawr sy'n rhoi mynediad i'r cyhoedd wedi eu harwyddo, ac yn cael eu rhestru ar
wefannau / apiau dod o hyd i doiled.

Amodau byw ac amgylcheddol sy'n effeithio ar iechyd
Yn ôl tystiolaeth anecdotaidd gan staff Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu, awgrymir bod problem
baw yn y prif drefi'n dilyn cyfnodau prysur a digwyddiadau wedi nos. Mae'n broblem arbennig pan
ddaw digwyddiadau mawr i Bowys.
Awgrymir hefyd fod pobl yn defnyddio cilfannau parcio Powys fel toiledau wrth iddynt deithio drwy'r
sir. Mae hyn yn digwydd yn enwedig yn ystod yr oriau pan fydd toiledau cyhoeddus traddodiadol
efallai wedi cau.

Micro-economaidd, amgylcheddol a chynaliadwyedd
Mae'r ddogfen strategaeth hon wedi'i chwblhau o dan ofynion Rhan 8 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd
(Cymru) 2017, ac wedi'i hysgrifennu'n dilyn gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)
2015. Mae'r Ddeddf hon yn rhoi cyfrifoldeb ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i ystyried effaith eu
penderfyniadau ar y nod llesiant o wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol
Cymru.

Casgliad yr Asesiad o'r Effaith ar Iechyd
Mae'r Asesiad HIA a wnaed fel rhan o Strategaeth Toiledau Leol ehangach Powys wedi dangos nad
toiledau cyhoeddus traddodiadol yw'r elfen allweddol mewn strategaeth doiledau leol, ond toiledau
at ddefnydd y cyhoedd. P'un ai awdurdod lleol neu sefydliad preifat sy'n eu rhedeg, y prif beth yw
bod cyfleusterau o safon dda a'u bod ar agor pan fo'u hangen ar y cyhoedd.
Ar sail adolygiad o'r llenyddiaeth, a'r ymgysylltu a wnaed â rhanddeiliaid, mae'r HIA hwn yn cefnogi'r
casgliad bod unigolion yn wynebu canlyniadau iechyd difrifol os na fedrant roi sylw i'w hanghenion
toiled pan fyddant oddi cartref. Fel y mae'r ddogfen hon a hefyd Asesiad Effaith Cyngor Sir Powys yn
ei ddangos, os nad oes cyfleusterau toiledau cyhoeddus digonol ym Mhowys ni fydd yn bosib cwrdd
â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
Er cyflawni adolygiad cynhwysfawr o'r llenyddiaeth, ni wyddom lawer am y ddarpariaeth toiledau
cyhoeddus ac mae'r gwaith yn tueddu i gael ei wneud gan elusennau neu sefydliadau sydd efallai â
gogwydd bersonol. Mae'r wybodaeth yma wedi cael ei hadolygu'n ofalus a'i defnyddio dim ond lle'r
oedd yn briodol. Mae'r HIA hwn yn dangos yn glir bod angen toiledau at ddefnydd y cyhoedd, ond
nid yw'n dilyn bod angen i Gyngor Sir Powys eu darparu. Defnyddiwyd canfyddiadau'r HIA hwn i
oleuo Strategaeth Doiledau Leol Powys.
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Atodiad 3 – Ymgysylltu a Chynnwys
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Atodiad 4 – Lleoliad Toiledau at Ddefnydd y Cyhoedd ym Mhowys (yn ôl ardal)
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Atodiad 5 – Tablau Data
Wele'r daenlen Tablau Data Toiledau Cyhoeddus (wedi'i gwreiddio isod). Mae hefyd ar gael ynghyd
â'r strategaeth hon ar wefan Cyngor Sir Powys, ac mewn llyfrgelloedd drwy wneud cais.

3. Appendix 5 Data Tables (CYM).xlsx

