Arolwg Newid Babanod Torfaen - Haf 2018
Arolwg yw hwn i rieni, neiniau a theidiau, aelodau eraill o'r teulu a/neu
warcheidwaid cyfreithiol babanod a phlant ifanc sydd angen mynediad i
gyfleusterau newid babanod yn Nhorfaen.
Efallai eich bod yn byw yn Nhorfaen neu'n rhywun sy'n ymweld neu'n teithio
trwy. Rydym yn croesawu pob cyfraniad.
Bydd yr holl sylwadau'n cael eu hystyried yn ofalus a'u defnyddio i ddatblygu
Strategaeth Toiledau Lleol i Dorfaen.
Er nad yw'n ofyniad cyfreithiol i gynghorau ddarparu toiledau cyhoeddus na
chyfleusterau newid babanod, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn parhau i
reoli nifer o doiledau cyhoeddus traddodiadol ac mae'n croesawu'r cyhoedd i
ddefnyddio cyfleusterau yn nifer o'n hadeiladau.
Yn anffodus, nid oes cyllid ar gael gennym ar hyn o bryd i wella toiledau
cyhoeddus na chyfleusterau newid babanod, nac i greu cyfleusterau newydd.
Serch hynny, rydym yn gobeithio, trwy ddatblygu dealltwriaeth drwyadl o
brofiadau pobl o ddefnyddio toiledau/cyfleusterau newid babanod mewn lleoedd
cyhoeddus, y gallwn asesu'r angen am welliannau ac i ystyried sut y gallem
weithio gyda busnesau a phartneriaid eraill i gael hyd i atebion i'r materion yma.
Wrth i chi gwblhau'r arolwg hwn, nodwch os gwelwch yn dda mai dim ond
gwybodaeth am eich profiadau o ddefnyddio cyfleusterau yn Nhorfaen sydd ei
hangen arnom ni.
Adran 1: Eich barn a'ch profiadau o gyfleusterau newid babanod
I ba raddau ydych chi'n cytuno fod yna ddigon o gyfleusterau newid babanod ym mhrif
aneddiadau Torfaen?
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Os oes yna ardaloedd i'r tu allan i'r prif drefi sydd angen cyfleusterau newid babanod, neu
rai gwell, dywedwch wrthym ble:

I ba raddau ydych chi'n cytuno gyda'r datganiadau canlynol:
Cytuno'n
gryf

Yn gyffredinol rwy'n fodlon gyda nifer
y cyfleusterau newid babanod sydd ar
gael pan fyddaf i allan.
Yn gyffredinol rwy'n fodlon gyda
glendid y cyfleusterau newid babanod
sydd ar gael pan fyddaf i allan.
Yn gyffredinol rwy'n fodlon gyda'r
cyfarpar sydd ar gael mewn
cyfleusterau newid babanod.
Yn gyffredinol rwy'n fodlon gyda'r
cyfleusterau newid babanod a
ddarperir gan siopau.
Yn gyffredinol rwy'n fodlon gyda'r
cyfleusterau newid babanod a
ddarperir gan gaffis/bwytai/ tafarndai.
Yn gyffredinol rwy'n fodlon gyda'r
cyfleusterau newid babanod a
ddarperir mewn toiledau cyhoeddus.
Yn gyffredinol rwy'n fodlon gyda'r
cyfleusterau newid babanod a
ddarperir gan lyfrgelloedd,
amgueddfeydd ac adeiladau
cyhoeddus tebyg.
Yn gyffredinol rwy'n fodlon gyda'r
cyfleusterau newid babanod mewn
neuaddau/lleoliadau lleol yr ydym yn
eu mynychu ar gyfer
dosbarthiadau/gweithgareddau (fel
grwpiau rhieni a phlant bach etc.)
Rydw i'n aml eisiau defnyddio
cyfleusterau newid babanod y tu allan
i'w horiau agor arferol.
Mae yna ddigon o wybodaeth ynglŷn â
lleoliad cyfleusterau newid babanod.
Mae diffyg cyfleusterau newid
babanod yn ein hatal rhag neu'n ein
hannog i beidio ag ymweld â mannau
gwyrdd Torfaen (parciau, camlesi,
coedwigoedd a mannau eraill yn yr
awyr agored).
Rwy'n teimlo'n gyfforddus ynglŷn â
defnyddio cyfleusterau newid babanod
busnesau heb brynu unrhyw beth na
defnyddio'u gwasanaethau.
Buaswn yn teimlo'n fwy cyfforddus
ynglŷn â defnyddio cyfleusterau
busnesau pe baen nhw'n dangos
arwydd i bwysleisio bod modd
defnyddio'u cyfleusterau heb brynu
unrhyw beth na defnyddio'u
gwasanaethau.
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Byddwch yn ymwybodol fod busnesau sy'n arddangos yr arwydd canlynol ar eu
drysau/ffenestri wedi dweud eu bod yn hapus i bobl nad sy'n gwsmeriaid i
ddefnyddio'u cyfleusterau toiledau. Edrychwch am y symbol yma - mae'n golygu
bod croeso i chi alw i mewn a defnyddio'r toiledau; does dim rhaid i chi
ddefnyddio gwasanaethau'r adeilad hwnnw. Serch hynny, dyw'r arwydd ddim o
reidrwydd yn golygu fod ganddyn nhw gyfleusterau newid babanod.

Adran 2: Eich sylwadau
Oes yna fannau gwyrdd penodol ble hoffech weld cyfleusterau toiledau/newid babanod,
neu rai gwell? Os felly, ble?

Oes yna unrhyw adeiladau, gyfleusterau/gwasanaethau neu leoedd (o unrhyw fath) yn
Nhorfaen yr hoffech fynd iddyn nhw ond na allwch oherwydd diffyg cyfleusterau newid
babanod addas? Os oes, esboniwch:

Pe bai cyfle i wella cyfleusterau presennol, beth fyddech chi'n awgrymu sydd angen
gwneud?

Os oes gennych unrhyw beth arall i ddweud am gyfleusterau newid babanod yn Nhorfaen
gwnewch hynny yma:

Adran 3: Amdanoch chi
Cwblhewch yr adran hon fel ein bod yn gwybod ein bod wedi gofyn i groestoriad
da o bobl o'n cymunedau. Rydym am i bawb gael eu cynrychioli.
Gofynnwn i chi roi eich oed, rhyw a nodi a ydych chi'n ystyried fod gennych
anabledd, fel y gallwn bwyso'r atebion i'r arolwg; bydd hyn yn sicrhau fod
canlyniadau'r arolwg yn cynrychioli proffil poblogaeth Torfaen yn
gyfan. Gofynnwn am eich cod post fel y gallwn cydgasglu atebion i'r ardaloedd
cymunedol ble mae pobl yn byw; mae hyn yn ein helpu i ddeall y
gwahaniaethau rhwng ardaloedd cymunedol.
Beth yw eich oed?
0-17 oed
18-34 oed
35-49 oed
50-64 oed
65+ oed

Beth yw eich rhyw? (Dewiswch pa ryw bynnag yr ydych yn uniaethu â hi)
Gwrywaidd
Benywaidd
Trawsrywiol

Ydych chi'n ystyried fod gennych anabledd?
Ydw
Nac ydw

Beth yw eich cod post?

Diolch am gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg hwn. Os hoffech chi gwblhau ein
harolwg ehangach am argaeledd a hygyrchedd toiledau, mae hyn ar gael ar
wefan 'Cymerwch Ran'.

Beth sy'n digwydd nesaf?
Bydd eich ymateb yn cael ei adolygu gan staff yn yr Uned Cefnogi
Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Byddwn yn
defnyddio'r wybodaeth yr ydych chi a phobl eraill sydd wedi ymateb wedi ei rhoi
i'n helpu i ddeall profiadau pobl.
Byddwn yn defnyddio'r mewnwelediad yma i gynhyrchu ‘Asesiad Angen’, a fydd
yn trwytho'r Strategaeth Toiledau Lleol yr ydym yn gweithio arni ar hyn o bryd.
Bydd drafft o'r Strategaeth Toiledau Lleol ar gael ar gyfer ymgynghoriad
cyhoeddus am 12 wythnos, rhwng Hydref a Rhagfyr 2018. Bydd sylwadau'n
cael eu hadolygu a byddwn yn gwneud unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol yn
gynnar yn 2019. Bydd drafft terfynol yn cael ei gyflwyno i banel craffu a bydd
unrhyw ddiwygiadau eraill yn cael eu gwneud. Byddwn yn cyhoeddi'r
Strategaeth Toiledau Lleol erbyn 31ain Mai 2019.
Bydd y strategaeth yn dylanwadu ar ddewisiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol
Torfaen yn y dyfodol ac er nad oes gennym gyllideb sylweddol i greu
cyfleusterau toiledau ychwanegol na gwella cyfleusterau presennol, rydym yn
gobeithio y bydd modd i ni weithio gyda busnesau a phartneriaid eraill i
ddarparu atebion i rai o'r problemau sy'n cael eu codi.
Gwybodaeth ar doiledau cyhoeddus a chyfleusterau newid babanod
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu map ar-lein o gyfleusterau toiledau a
newid babanod sydd ar gael ar draws Cymru. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol
Torfaen yn darparu gwybodaeth i sicrhau fod yr holl gyfleusterau yn Nhorfaen
yn cael eu cynnwys. Byddwn yn darparu dolen i'r map ar ein gwefan, pan fydd
ar gael. Rydym eisoes yn darparu gwybodaeth ar doiledau yn Nhorfaen ar ein
gwefan.
Diolch eto am eich cyfraniad.
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