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Toiledau ysgol: Canllaw arfer da ar gyfer 
ysgolion yng Nghymru

Cynulleidfa Cyrff llywodraethu a phenaethiaid ysgolion a gynhelir yng Nghymru; 
 perchenogion a phenaethiaid ysgolion annibynnol yng Nghymru;   
 athrawon sy’n gyfrifol am unedau cyfeirio disgyblion; awdurdodau  
 lleol; undebau’r athrawon ac undebau eraill; awdurdodau    
 esgobaethol.

Trosolwg Mae’r ddogfen hon yn darparu canllaw arfer da i gyrff llywodraethu 
 a phenaethiaid ar faterion sy’n gysylltiedig â safonau toiledau ar 
 gyfer dysgwyr a chyfleusterau cysylltiedig sydd eu hangen mewn   
 ysgolion yng Nghymru. 

Camau i’w Nid oes unrhyw ddyletswydd gyfreithiol ar gyrff llywodraethu, 
cymryd penaethiaid nac awdurdodau lleol i roi ystyriaeth i’r ddogfen hon,  
 ond efallai y bydd y canllaw a gyflwynir ynddi o gymorth iddyn  
 nhw ddeall beth yw eu dyletswyddau a phenderfynu sut gallan nhw  
 fodloni eu cyfrifoldebau statudol ar gyfer darparu a rheoli toiledau a  
 chyfleusterau toiled ar gyfer dysgwyr yn eu hysgolion.

Rhagor o  Dylid cyfeirio ymholiadau am y ddogfen hon at: 
wybodaeth Anthony Jordan
 Pennaeth Cangen Llywodraethu a Threfniadaeth Ysgolion
 Yr Adran Addysg a Sgiliau
 Llywodraeth Cymru
 Parc Cathays
 Caerdydd
 CF10 3NQ

 Ffôn: 029 2082 1570
 e-bost: anthony.jordan@cymru.gsi.gov.uk

Copïau  Mae’r ddogfen hon ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yn unig yn 
ychwanegol www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau

Dogfennau Gwyliwch y germau! Canllawiau ynghylch Rheoli Haint ar gyfer 
cysylltiedig Meithrinfeydd, Grwpiau Chwarae a Sefydliadau Gofal Plant eraill 
 (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2006); Dysgwch wers i germau!   
 Canllawiau ynghylch Rheoli Haint ar gyfer Ysgolion Cynradd ac   
 Uwchradd (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2006)

 Mae‘r ddogen hefyd ar gael yn Saesneg.
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Mae’r ddogfen hon yn un o dri a ddatblygwyd gan Lywodraeth 
Cymru yn dilyn yr achosion o Escherichia coli (E.coli) mewn ysgolion 
yng Nghymru yn 2005. Yn dilyn yr achosion, penodwyd yr Athro 
Hugh Pennington gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i gynnal 
ymchwiliad cyhoeddus er mwyn ‘ymchwilio i’r amgylchiadau a 
arweiniodd at yr achosion o haint E.coli 0157 yn Ne Cymru ym mis 
Medi 2005 ac i’r ffordd yr ymdriniwyd â’r achosion; ac ystyried y 
goblygiadau ar gyfer y dyfodol a gwneud argymhellion yn unol â 
hynny’. Roedd adroddiad Athro Pennington, a gyflwynwyd i Brif 
Weinidog Cymru ar 19 Mawrth 2009 yn cynnwys cyfres o 24 o 
argymhellion a oedd wedi’u hanelu at gyrff yn y sector cyhoeddus 
a busnesau bwyd. Un o’r argymhellion hynny oedd y dylai pob 
awdurdod lleol gael rhaglen o archwiliadau i sicrhau bod gan bob 
ysgol gyfleusterau toiled a golchi dwylo digonol.

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno canllaw arfer da ar gyfer 
cyfleusterau toiledau ysgol er mwyn helpu i lywio’r broses archwilio 
honno. Mae wedi’i anelu at gyrff llywodraethu a phenaethiaid 
ysgolion, er efallai bydd awdurdodau lleol yn ei ffeindio’n 
ddefnyddiol gan eu bod yn cyflogi staff ysgolion.

Mae’r canllaw hwn yn ystyried y canfyddiadau a’r argymhellion ar 
lanweithdra, cyflwr a phreifatrwydd a godwyd gan y Comisiynydd 
Plant yn ei adroddiad Codi’r clawr ar doiledau ysgol y genedl1  
yn 2004 a’r adroddiad 2009 gan Estyn Bwyd a ffitrwydd mewn 
ysgolion. Mae’n cyd-fynd â’r safonau hylendid gofynnol yng Ngwobr 
Ansawdd Genedlaethol Cynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith 
Cymru; ac mae’n ategu gwaith mwy cyffredinol a wneir ar iechyd y 
cyhoedd mewn ysgolion er mwyn gwella iechyd a lles, er enghraifft 
fel rhan o Gynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru a gwaith 
y gwasanaeth nyrsio mewn ysgolion. Mae hefyd yn cyflawni’r 
ymyriadau a argymhellir gan yr Asiantaeth Diogelu Iechyd yn 
Strategaeth Amgylchedd ac Iechyd Plant y Deyrnas Unedig.

Mae’n rhaid i ni ddarparu cyfleusterau priodol i blant i’w hannog i 
ddefnyddio toiledau ysgol a’u galluogi i olchi eu dwylo’n drylwyr ar 
ôl gwneud hynny. Er mwyn cyflawni hyn, rhaid i bob ysgol ddarparu’r 
elfennau sylfaenol, sef sebon hylif, dŵr cynnes a thyweli papur 
er mwyn sicrhau hylendid dwylo. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
cyhoeddi’r canllaw arfer da hwn gan ddisgwyl y bydd yn cyfrannu at 
wella safon y ddarpariaeth o ran cyfleusterau toiled mewn ysgolion.

Rhagair Gweinidogion

1 www.complantcymru.org.uk/uploads/publications/32.pdf

www.complantcymru.org.uk/uploads/publications/32.pdf
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Ein nod yw gwneud toiledau ysgol yn hygyrch, yn lân ac yn ddiogel 
drwy annog ysgolion i fabwysiadu’r safonau uchaf posibl. Mae 
dyletswydd arnon ni i addysgu plant am y ffordd orau i ofalu am eu 
hiechyd eu hunain ac i barchu’r cyfleusterau a ddarperir iddyn nhw. 

Gall pob un ohonon ni gyfrannu at y gwaith o leihau heintiau a 
rhwystro clefyd rhag lledaenu. Bydd y canllaw hwn yn ein helpu i 
wneud hynny, ond mae ein llwyddiant yn hyn o beth yn dibynnu 
arnoch chi. 

Leighton Andrews AC  
Gweinidog dros  
Addysg a Sgiliau

Lesley Griffiths AC 
Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol
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Y cefndir cyfreithiol a chyfrifoldebau

Mae Adran 542 o Ddeddf Addysg 1996 yn caniatáu i Weinidogion 
Cymru ragnodi, drwy is-ddeddfwriaeth, y safonau ar gyfer 
mangreoedd ysgolion, gan gynnwys cyfleusterau toiledau ysgol. 
Mae’r safonau rhagnodedig ar gyfer ysgolion wedi’u cynnwys yn 
Rheoliadau Addysg (Mangreoedd Ysgol) 1999 ar hyn o bryd. Ategir 
y rheoliadau gan Gylchlythyr 15/99 y Swyddfa Gymreig Rheoliadau 
Mangreoedd Ysgol 1999. Mae’r rheoliadau a’r canllawiau anstatudol 
a gynigir gan Gylchlythyr 15/99 y Swyddfa Gymreig wedi’u hanelu at 
awdurdodau lleol (ALlau) ac maen nhw’n nodi materion megis nifer 
y toiledau sydd eu hangen mewn ysgol yn dibynnu ar oedran a nifer 
y dysgwyr; gwahanu a lleoli’r cyfleusterau hyn yn dibynnu ar oedran 
a rhyw dysgwyr; a maint y cyfleusterau o fewn toiledau ysgol. Mae 
Rheoliad 17(3) o Reoliadau 1999 yn ei gwneud yn ofynnol i’r corff 
cyfrifol sicrhau iechyd, diogelwch a lles deiliaid adeilad ysgol. Mae 
toiledau’n rhan o adeilad ysgol, ac felly gellir ystyried hylendid da yn 
y cyd-destun hwn. Trafodir safonau penodol ar gyfer ystafelloedd 
ymolchi ysgolion yn adrannau perthnasol y ddogfen hon.

ALlau sy’n gyfrifol am sicrhau bod mangreoedd ysgol yn cydymffurfio 
â’r safonau a ragnodir yn y rheoliadau. Mae’r cyrff sy’n gyfrifol am 
fuddsoddi mewn adeiladau ysgol a chydymffurfio â’r rheoliadau 
adeiladu sy’n berthnasol i ysgolion yn amrywio, yn dibynnu ar y math 
o ysgol. Yr ALl sy’n gyfrifol am hyn yn achos ysgolion cymunedol, 
ysgolion sefydledig, ac ysgolion gwirfoddol a reolir, ysgolion meithrin 
a gynhelir, ysgolion cymunedol arbennig, ysgolion sefydledig 
arbennig, ac unedau cyfeirio disgyblion. Y cyrff llywodraethu sy’n 
gyfrifol am hyn yn achos ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir.

Yn achos ysgolion cymunedol, ysgolion gwirfoddol a reolir, ac ati, lle 
y bo’r cyfrifoldeb yn perthyn i’r ALlau, caiff y gwaith o reoli iechyd a 
diogelwch staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr a dysgwyr ei ddirprwyo 
i’r pennaeth i bob pwrpas. Mae’n rhaid i ALlau ddarparu canllawiau 
iechyd a diogelwch a sicrhau bod y pennaeth a’r staff perthnasol yn 
cael hyfforddiant o ran eu cyfrifoldebau iechyd a diogelwch.

Cyrff llywodraethu sy’n gyfrifol am fonitro trefniadau ysgolion o ran 
rheoli iechyd a diogelwch. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys darparu 
datganiad byr ar gyfer adroddiad blynyddol llywodraethwyr yr ysgol 
am y cyfleusterau toiled a ddarperir i ddysgwyr cofrestredig yr ysgol 
a’r trefniadau sydd ar waith i sicrhau eu bod yn lân.

Fel cyflogwyr cydnabyddedig2, mae ALlau, cyrff llywodraethu neu 
berchenogion mangreoedd ysgol yn achos rhai ysgolion annibynnol, 
yn gyfrifol am iechyd a diogelwch staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr 

2  www.education.gov.uk/schools/adminandfinance/healthandsafety

www.education.gov.uk/schools/adminandfinance/healthandsafety
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a dysgwyr. Mae’r cyfrifoldebau hyn yn deillio o Ddeddf Iechyd a 
Diogelwch yn y Gwaith 1974 a rheoliadau cysylltiedig. Er mai dim 
ond i staff ysgolion, ac nid dysgwyr, mae Rheoliadau’r Gweithle 
(Iechyd, Diogelwch a Lles) 19923 yn berthnasol, mae’r rheoliadau’n 
darparu canllawiau gwerthfawr mewn perthynas â thoiledau.  
Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) sy’n gorfodi 
deddfwriaeth iechyd a diogelwch mewn lleoliadau addysgol.

Er na chyfeirir at doiledau yn benodol, mae Deddf Addysg 20024  
yn nodi mai’r ALl a’r corff llywodraethu sy’n gyfrifol am ‘ddiogelu a 
hybu lles plant sy’n disgyblion yn yr ysgol’. Mae hefyd yn datgan ei 
bod yn ofynnol i ALlau a chyrff llywodraethu ymgynghori â dysgwyr 
ynglŷn â’r materion a osodir yn y rheoliadau5.

Er nad oes gan gynghorau ysgol gyfrifoldeb statudol, gallan nhw 
chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddarparu cyfleusterau da. Mae 
Rheoliadau Cynghorau Ysgol (Cymru) 2005 Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru6 a basiwyd o dan Ddeddf Addysg 2002 yn ei gwneud yn 
ofynnol i bob ysgol gynradd, uwchradd ac arbennig a gynhelir 
sefydlu cyngor ysgol. Mae’r rheoliadau’n datgan bod yn rhaid i 
gorff llywodraethu a phennaeth yr ysgol ystyried unrhyw fater a 
gyflwynir iddyn nhw gan y cyngor ysgol ac ymateb iddo. Mae’r 
canllawiau statudol ar gynghorau ysgol7 yn cynnwys, ar y rhestr o 
faterion y byddai’n briodol i gyngor ysgol eu hystyried, ‘gwelliannau i 
amgylchedd yr ysgol fel toiledau’.

O ran dysgwyr sydd â nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith 
andwyol sylweddol a hirdymor ar eu gallu i gyflawni gweithgareddau 
arferol o ddydd i ddydd, dylid cyfeirio at Ddeddf Cydraddoldeb 20108 
a Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 20019 ynghyd 
â Rheoliadau Addysg (Mangreoedd Ysgol) 199910. Ceir rhagor o 
ganllawiau cyffredinol ar ddyletswyddau yn y Cod Ymarfer ar gyfer 
Ysgolion11 gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, ar ôl 
iddo gael ei derfynu.

3  www.legislation.gov.uk/uksi/1992/3004/contents/made 
4  www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/section/175 
5 Mae Adran 29B o Ddeddf Addysg 2002 (nad yw wedi cael ei chychwyn adeg datblygu’r canllawiau 

hyn) yn mynnu bod corff llywodraethu ysgol a gynhelir yn gofyn am ac yn ystyried sylwadau dysgwyr  
ynglŷn â’r materion a osodir yn y rheoliadau. 

6  www.legislation.gov.uk/wsi/2005/3200/contents/made 
7  Canllawiau i Gyrff Llywodraethu ar Sefydlu a Gweithredu Cynghorau Ysgol Cylchlythyr Cynulliad   

cenedlaethol Cymru Rhif: 42/2006 
8  www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents 
9  www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/10/contents 
10 www.legislation.gov.uk/uksi/1992/3004/contents/made 
11 www.equalityhumanrights.com/legal-and-policy/equality-act/equality-act-codes-of-practice/

www.equalityhumanrights.com/legal-and-policy/equality-act/equality-act-codes-of-practice/
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Hawliau plant a phobl ifanc 

Confensiwn rhyngwladol sy’n nodi hawliau sifil, gwleidyddol, 
economaidd, cymdeithasol a diwylliannol plant yw Confensiwn 
y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Mae 
Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu’r CCUHP fel sail ar gyfer yr 
holl waith a wnawn gyda phlant a phobl ifanc. Mae saith nod craidd 
Llywodraeth Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc yn crynhoi’r CCUHP 
ac maen nhw’n sail i benderfyniadau ar flaenoriaethau ac amcanion 
yn genedlaethol. Dylen nhw hefyd fod yn sail i benderfyniadau ar 
strategaethau a darpariaeth gwasanaethau yn lleol. Y saith nod 
craidd ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc yw eu bod:

1. yn cael dechrau teg mewn bywyd 

2. yn cael amrywiaeth gynhwysfawr o gyfleoedd addysg a dysgu 

3. yn mwynhau’r iechyd gorau posibl ac nad ydynt yn cael eu   
camdrin, eu fictimeiddio na’u hecsbloetio 

4. yn cael mynediad i weithgareddau chwarae, hamdden,   
chwaraeon a diwylliannol 

5. yn cael eu clywed, eu trin â pharch, a bod eu hil a’u hunaniaeth  
ddiwylliannol yn cael eu cydnabod 

6. yn cael cartref diogel a chymuned sy’n cefnogi lles corfforol ac  
emosiynol 

7. yn osgoi cael eu rhoi dan anfantais oherwydd tlodi. 

Mae’r CCUHP yn diffinio plentyn yn gyffredinol fel unrhyw berson 
o dan 18 oed; fodd bynnag, mae’r holl bolisïau a luniwyd ar gyfer 
plant a phobl ifanc (0–25) yng Nghymru ers 2004 wedi’u seilio 
ar y CCUHP ac maen nhw wedi defnyddio dull gweithredu ‘sy’n 
seiliedig ar hawliau’. Mae hyn yn cydnabod bod gan bob plentyn a 
pherson ifanc hawliau a bod gan bawb sy’n darparu gwasanaethau 
a chymorth iddyn nhw ddyletswydd i’w helpu i ddefnyddio’r hawliau 
hyn. Mae’n bwysig deall pa rai o’r hawliau hyn a geir yn y CCUHP 
sy’n berthnasol i’r gwasanaeth neu’r cymorth sy’n cael ei ddarparu. 
Gellir ystyried bod rhai o erthyglau’r CCUHP yn ymwneud yn 
uniongyrchol â’r maes hwn, gan gynnwys:

• Erthygl 3 – Buddiannau gorau’r plentyn 

• Erthygl 6 – Yr hawl i ddatblygu’n iach
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• Erthygl 12 – Yr hawl i gyfrannu at wneud penderfyniadau

• Erthygl 16 – Yr hawl i breifatrwydd

• Erthygl 23 – Yr hawl i dderbyn gofal a chymorth arbennig os oes  
gennych anabledd

• Erthygl 24 – Yr hawl i ofal iechyd o ansawdd da.

Er bod yr erthyglau hyn yn cwmpasu rhai o’r hawliau perthnasol 
penodol, mae angen eu darllen a’u hystyried yn ysbryd y CCUHP yn 
ei gyfanrwydd a’i egwyddorion12. Mae rhagor o wybodaeth ar gael 
ar wefan Llywodraeth Cymru13.

12 www2.ohchr.org/english/law/crc.htm 

13 www.wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/?rights/skip=1&lang=cy

www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
www.wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/?rights/skip=1&lang=cy
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School toilets:  
Good practice guidance  
for schools in Wales

January 2012

Good hygiene – It's in your hands

School toilets policy

Learners’ toilets project an image of a school – good or bad – and 
have an effect on learner morale, behaviour and potentially health. As 
the Children’s Commissioner for Wales stated in his Lifting the lid on 
the nation’s school toilets report in 2004 ‘the lack of priority given to 
these basic amenities, is seen by many children as an indication of the 
lack of priority – and respect – given to them by society at large.’ 

The problem is that school toilets may not be high up on the list of a 
school’s budget and priorities for improvement. The state of the school 
toilets is often, however, the most concerning issue for learners. A 
written school toilet policy provides a powerful indication to learners 
and parents/carers that the school values and respects the health, 
safety and well-being of its learners. A policy enables a school to 
develop and maintain a shared philosophy and co-ordinated approach 
to their school toilets and how learners are allowed to use them. 
It encourages schools to audit the toilets properly and to take into 
account the needs of learners. 

Advice on developing an effective school toilet policy (Annex A) is 
provided by the BOG Standard: Better toilets for pupils campaign14. 
The campaign was launched in the UK in April 2003. It is the 
campaigning arm of the national charity Education and Resources 
for Improving Childhood continence (ERIC). The campaign is a joint 
venture between ERIC, Community Practitioners’ and Health Visitors’ 
Association, School Councils UK and the British Toilet Association. 
(Please also see the example of a School Charter in Annex B.)

The BOG Standard website was created to raise awareness of the 
campaign, and to provide information and resources to learners, 
parents/carers, school staff and governors, health professionals, 
designers and architects, journalists, and local and national 
government. The website provides a range of resources to help 
teachers and parents/carers improve learners’ toilets in schools 
including checklists, guidance and a teaching pack. The Welsh 
Government encourages school governing bodies and headteachers to 
use this website to help them to improve standards in school toilets. 
The good practice outlined in this document draws heavily from the 
advice it provides. 

14 www.bog-standard.org

http://www.bog-standard.org/
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Arfer da

• Mae gan ysgolion bolisi ysgrifenedig ar doiledau ysgol er mwyn: 
– galluogi dysgwyr i wneud y defnydd mwyaf o gyfleusterau  

  toiled yn ystod y dydd er mwyn hybu iechyd, lles a chyfleoedd  
  dysgu pob dysgwr 

– darparu cyfleusterau toiled o ansawdd da drwy’r ysgol gyfan.

• Mae’r polisi’n cael ei lunio gyda chymorth dysgwyr, ac mae’n  
cyfeirio at y ffordd mae’r ysgol yn bwriadu cadw’r toiledau yn lân,  
yn hylan ac mewn cyflwr da.

• Mae dysgwyr yn rhan o’r broses o ddatblygu, cymeradwyo,  
gweithredu ac adolygu’r polisi. Dylid rhoi cyfle i ddysgwyr   
gymryd rhan ar bob cam yn unol â’r CCUHP a’r Safonau   
Cyfranogi Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc.

• Dylid ystyried hawliau dysgwyr trawsryweddol o ran toiledau  
ysgol.

• Caiff y polisi ei gymeradwyo gan lywodraethwyr a’i gyfleu i’r ysgol 
gyfan. Caiff ei adolygu’n rheolaidd gyda chyfranogiad y dysgwyr.

Ymateb dysgwyr i arolwg Llywodraeth Cymru

Fel rhan o’r gwaith o ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, darparwyd 
arolwg o doiledau ysgolion (Atodiad D) i ddysgwyr er mwyn iddyn 
nhw roi eu barn ar eu toiledau ysgol. Daeth 1,786 o ymatebion i law, 
gan gynnwys 909 o ymatebion gan ferched, 875 o ymatebion gan 
fechgyn a dau ymateb gan unigolion nad oedden nhw wedi nodi eu 
rhyw.

Isod ceir rhai o’r cwestiynau a ofynnwyd yn yr arolwg, a’r ymatebion 
a roddwyd. 

Beth ydych chi’n feddwl o doiledau’r ysgol?

Ofnadwy    48% (854)

Eithaf gwael    23% (410)

Gweddol   26% (465)

Dymunol 3% (57) 
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Ydych chi wedi dod ar draws y problemau canlynol yn nhoiledau’r ysgol?

Ddim yn cael defnyddio’r 
toiled pan mae angen

Yn aml 31% (545)  

Weithiau 41% (726) 

Byth 25% (451) 

Heb ei nodi 3% (64) 

Toiledau wedi blocio neu 
ddim yn gweithio

Yn aml 32% (572) 

Weithiau 42% (753) 

Byth 19% (341) 

Heb ei nodi 7% (120) 

Yn drewi, yn fudr/brwnt 
neu’n flêr/anniben

Yn aml 58% (1,030) 

Weithiau 26% (465) 

Byth 11% (195) 

Heb ei nodi 5% (96) 

Ydych chi’n golchi’ch dwylo ar ôl defnyddio toiledau’r ysgol? 

Bob amser 83% (1,487)

Weithiau 12% (204) 

Byth 3% (49)

Heb ei nodi 2% (46)
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Dyma rhai sylwadau dysgwyr a roddywd.

Glanhewch 
nhw’n fwy. 

Mae Llywodraeth Cymru yn annog ysgolion i gynnal arolygon o 
doiledau ysgol er mwyn galluogi dysgwyr i leisio eu barn ar gyflwr eu 
toiledau ysgol a sut gellid eu gwella.

Gwella: Ychydig yn fwy o 
doiledau efallai, sychwyr 
dwylo gwell, drysau mwy  
o faint. 

Gwella:  
Popeth! Gallwch chi wella hyn drwy 

wneud yn siŵr bod sebon 
a phapur toiled yno i ni eu 
defnyddio.

Dylai fod cloeon 
ar y drysau a  
dylid eu 
hadnewyddu.

Rwy’n hoffi’r 
toiledau. Rwy’n 
credu bod angen 
eu paentio.

Rydyn ni angen 
toiledau newydd yn 
fawr.

Maen nhw’n drewi. Yn 
aml, dydy pobl ddim 
yn eu fflysio. Weithiau 
mae’r llawr yn wlyb ac 
mae pobl yn llithro. Mae 
pobl yn agor y drysau o’r 
tu allan.

Dysgwr 5 oed

Dysgwr 9 oed

Dysgwr 13 oed

Dysgwr 14 oed

Dysgwr 10 oed

Dysgwr 16 oed

Dysgwr 7 oed Dysgwr 13 oed
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Mynediad, diogelwch a goruchwyliaeth

Er mwyn i blant gadw’n iach, mae angen iddyn nhw yfed dŵr yn 
rheolaidd drwy’r dydd. Mae hefyd angen iddyn nhw wagio’r bledren 
a’r coluddion yn rheolaidd ac yn llwyr pan fydd yr angen yn codi yn 
gyntaf. Mae angen i blant allu cael gafael ar ddŵr yfed ffres; gan fod 
peidio ag yfed digon, yn fwriadol neu’n anfwriadol, yn gallu arwain 
at osgoi mynd i’r toiled.

Ceir achlysuron pan fydd yn rhaid i blant ‘ddal eu dŵr’ cyn gallan 
nhw fynd i’r toiled, ond gall achosion rheolaidd o oedi am gyfnodau 
hir achosi gofid a phroblemau iechyd. Gall ‘dal eich dŵr’ arwain at 
rwymedd, a all arwain yn ei dro at faeddu, neu haint ar y  
bledren/haint wrinol. Yn achos rhai plant, mae unrhyw oedi’n 
amhosibl. Mae pledren a choluddyn pob plentyn yn wahanol, ac 
maen nhw’n amrywio llawer o ran yr hyn gallan nhw ei ddal, yn 
gweithio i’w hamserlen eu hunain, ac yn amrywio o ganlyniad i nifer 
o ffactorau amrywiol. Felly, nid yw amserlen plentyn yn debygol o 
gydymffurfio ag amserlen yr ysgol. Efallai na fydd dysgwyr yn cael 
cyfle i fynd i’r toiled rhwng pob gwers ac efallai y bydd cyfnodau 
hir heb egwyl yn ystod y diwrnod ysgol. Yn Codi’r clawr ar doiledau 
ysgol y genedl, canfu’r Comisiynydd Plant fod 35 y cant o’r 
ymatebwyr wedi dweud ei bod yn anodd cael caniatâd i ddefnyddio’r 
toiledau yn ystod gwersi.

Mae rhwystro dysgwyr rhag mynd i’r toiled tu allan i adegau penodol 
yn eu hannog i feddwl ‘gwell i mi fynd rhag ofn’ a gall hynny 
gyfrannu at ‘syndrom pledren fach’. Mae gwagio’r bledren cyn iddi 
lenwi yn gallu lleihau’r hyn gall ei ddal ac mae’n golygu nad yw’r 
bledren yn dod i arfer â dal dŵr hyd nes y bydd yn llawn. Gall hyn 
greu problemau megis angen mynd i’r toiled yn amlach yn ystod 
y dydd a’r nos, a gorfod cyrraedd y toiled ar frys er mwyn osgoi 
damweiniau. Ar yr un pryd, mae faint o hylif gall plentyn ei yfed cyn 
bod yn rhaid iddo fynd i’r toiled yn lleihau.

Efallai bydd dysgwyr hefyd yn osgoi gwagio eu coluddion yn yr ysgol 
oherwydd diffyg preifatrwydd, cyflwr gwael y toiledau neu am nad 
oes digon o amser i ddefnyddio’r toiled. Mae cloeon yn hollbwysig 
ar gyfer preifatrwydd ac os na fydd cloeon, bydd yn cyfrannu at 
ddysgwyr yn osgoi mynd i’r toiled. Efallai bydd toiledau mewn cyflwr 
gwael, mae angen eu hadnewyddu a’u glanhau’n amlach, yn fwy 
tebygol o arwain at ymddygiad gwael. Gall toiledau ysgol droi’n 
ardaloedd nad oes unrhyw oedolion yn mynd iddyn nhw. Mae’n 
bwysig bod plant bob amser yn teimlo’n ddiogel wrth ddefnyddio’r 
cyfleusterau toiled a dylai staff a dysgwyr weithio i ddatblygu 
strategaethau i sicrhau bod hynny’n digwydd.

Ymateb dysgwr i’r 
holiadur:  
Dywedodd tua 25.5  
y cant o’r dysgwyr a 
ymatebodd i’r Holiadur 
Toiledau Ysgolion gan  
Lywodraeth Cymru nad 
oedden nhw ‘byth’ yn  
cael caniatâd i 
ddefnyddio’r toiled pan 
fo angen iddyn nhw 
wneud hynny. 
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Arfer da

• Mae toiledau ar agor ac yn hygyrch i bob dysgwr yn ystod oriau  
agor yr ysgol.

• Mae dysgwyr bob amser yn cael caniatâd i ddefnyddio’r toiled  
pryd bynnag bydd angen – a dylid cyfleu’r neges hon yn glir i  
ddysgwyr, athrawon a rhieni/gofalwyr ym mholisi toiledau’r ysgol  
ac ar sail barhaus.

• Dylai ysgolion roi gwybod i rieni/gofalwyr bod angen iddyn nhw  
gael gwybod am anghenion arbennig sydd gan ddysgwyr o ran  
defnyddio’r toiled.

• Mae ysgolion yn rhoi ystyriaeth i’r cyngor a roddir gan Education  
and Resources for Improving Childhood continence drwy ei  
ymgyrch BOG Standard ar arfer da o ran mynd i’r toiled i blant  
sydd â phroblemau ymataliaeth a rhai nad oes ganddyn nhw  
broblemau o’r fath (Atodiad C).

• Mae ciwbiclau toiled yn breifat ac mae ganddyn nhw ddrws â  
chlo sy’n gweithio, sy’n hawdd i’w gloi a’i agor o’r tu mewn, ond  
nad yw’n hawdd i’w agor o’r tu allan gan ddysgwyr eraill.

• Mae systemau diogelwch neu giardiau bysedd ar golfachau  
drysau ystafelloedd ymolchi er mwyn atal plant rhag dal eu  
bysedd ynddyn nhw.  

• Mae modd i staff agor y drysau o’r tu allan (e.e. gyda theclyn neu  
allwedd arbennig) rhag ofn bydd argyfwng. Mae angen i ysgolion  
ystyried ble caiff yr allwedd ei chadw os nad yw’r toiledau yn agos  
at safle’r staff.

• Yn unol â’r polisi gwrth-fwlio ysgol gyfan, mae’n ofynnol i   
ysgolion ei gael, caiff bwlio o fewn ardaloedd y toiledau ei atal  
drwy gyfleu polisi cytûn yr ysgol yn glir i’r holl ddysgwyr ac   
aelodau o staff.

• Mae aelodau o staff yr ysgol yn cynnal gwiriadau cyfnodol, neu’n  
defnyddio dull monitro arall, yn ardaloedd y toiledau, fel dull o  
rwystro a nodi achosion o fwlio, neu weithgarwch anghydsyniol  
gellid ei gamddehongli fel bwlio.

• Ni chaniateir i ddysgwyr smygu ar dir yr ysgol a bydd   
gweithdrefnau ar waith i sicrhau bod y gwaharddiad hwn yn cael  
ei weithredu yn ardal y toiledau.

Ymateb dysgwr i’r  
 holiadur:  
 Sylw ysgrifenedig gan 
 ddysgwr 16 oed a  
 wnaed o ran ‘Gwella’ –  
 Dylai fod cloeon ar y  
 drysau. 
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• Nid yw hawliau unigol o ran parch a chred bersonol yn cael eu 
tanseilio gan y gweithdrefnau rheoli na’r cyfleusterau yn   
ardaloedd y toiledau.

• Dim ond os bydd angen dybryd a bod pob opsiwn arall wedi 
methu dylid ystyried teledu cylch cyfyng. Mae gwefan BOG 
Standard yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am ddulliau 
gwahanol o ddefnyddio camerâu teledu cylch cyfyng15. Byddai 
angen ymgynghori’n llawn â dysgwyr a rhieni/gofalwyr cyn  
cymryd unrhyw penderfyniad i osod teledu cylch cyfyng wrth 
fynedfeydd/allanfeydd fel dull atal a byddai’n rhaid cynnal   
preifatrwydd. Mae’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ysgolion 
sy’n defnyddio teledu cylch cyfyng i dynnu lluniau gadw at 
Egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data 1998. Mae canllawiau i  
sefydliadau sy’n defnyddio teledu cylch cyfyng ar gael gan y  
Comisiynydd Gwybodaeth16. 

15 www.bog-standard.org 
16 www.ico.gov.uk/for_the_public/topic_specific_guides/cctv.aspx

www.ico.gov.uk/for_the_public/topic_specific_guides/cctv.aspx
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Materion o ran adeiledd

Dylai’r ysgol hybu ystafelloedd ymolchi/toiledau diogel, dibynadwy, 
hawdd eu cynnal a hawdd eu defnyddio. Mae angen i ddysgwyr 
deimlo’n gyfforddus ac yn ddiogel er mwyn eu hannog i ddefnyddio’r 
toiled. Bydd toiledau sydd wedi’u goleuo’n dda, sy’n olau ac yn 
lliwgar yn helpu i roi hwb i forâl dysgwyr. Bydd cynnwys dysgwyr 
yn y gwaith o’u cynllunio a’u haddurno yn annog ymdeimlad o 
berchenogaeth a balchder a bydd yn lleihau fandaliaeth. Mae 
hefyd angen ystyried pa mor hawdd ydyn nhw i’w glanhau wrth 
gynllunio ac adnewyddu toiledau. Mae angen glanhau’r rhan fwyaf 
o doiledau dysgwyr o leiaf ddwywaith y diwrnod. Gallai hyn gynyddu 
i deirgwaith neu fwy ar ddiwrnod estynedig. Mae peiriannau sebon 
sy’n gollwng, corneli lletchwith ac arwynebau sydd wedi cracio oll yn 
cyfrannu at amgylchedd budr.

Darperir canllawiau ar safonau cynllunio i ysgolion yn Safonau 
Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif17 gyda’r nod o gyflwyno arfer da ar 
gyfer amrywiaeth o agweddau ar gynllunio ysgolion, gan gynnwys 
toiledau ysgol. Ceir cyngor defnyddiol ar gynllunio toiledau ysgol ar 
wefan yr Adran Addysg yn Lloegr18.

Arfer da

• Mae pob ardal ystafell ymolchi/toiled wedi’i diogelu rhag tywydd  
gwael.

• Mae’n rhaid i waliau, lloriau, nenfydau, drysau ac ati mewn  
ardaloedd toiled fod yn anhydraidd, yn olchadwy, yn hawdd eu  
glanhau, ac mae’n rhaid eu bod yn gallu gwrthsefyll prosesau  
diheintio a phrosesau glanhau eraill. 

• Mae digon o olau yn y toiledau. Gellid defnyddio goleuadau  
synhwyro, neu osod switshis mewn lleoliadau lle nad oes modd  
ymyrryd â nhw yn hawdd.

• Mae gan bob ffenestr wydr barugog os gellir gweld troethfeydd  
neu’r tu mewn i giwbicl drywddyn nhw oni bai am hynny.

• Mae toiledau yn ddigon cynnes i fod yn gyfforddus yn y gaeaf.

17 www.wales.gov.uk/docs/dcells/publications/100426summarydoccy.pdf 
18 www.education.gov.uk/schools

Ymateb dysgwr i’r 
holiadur:  
Sylw ysgrifenedig gan 
ddysgwr 11 oed a 
wnaed o ran ‘Gwella’ – 
Gwnewch nhw’n fwy, 
rhowch ddiaroglydd aer 
yn yr ystafell ymolchi, 
mwy o doiledau, sinciau 
mwy o faint, glanhewch 
nhw’n aml.
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• Mae gan giwbiclau waliau a drysau na ellir edrych drostyn nhw  
nac oddi tanyn nhw lle bynnag y bo’n bosibl. Ni ddylai fod   
unrhyw fylchau o amgylch colfachau.

• Mae drysau wedi’u gosod yn gadarn ar waliau neu barwydydd,  
fel nad oes modd codi drws oddi ar ei golfachau. Fel y nodwyd  
eisoes, mae’n arfer da gosod systemau diogelwch neu giardiau  
bysedd ar golfachau drysau er mwyn atal plant rhag dal eu  
bysedd ynddyn nhw.  

• Mae ciwbiclau’n ddigon cadarn i wrthsefyll traul cyffredinol.

• Os yw’n bosibl, dylid defnyddio System Blymio Integredig, gyda  
phaneli i guddio’r sestonau a’r pibelli. Dylai fod modd cloi’r paneli  
mynediad ac ni ddylai fod modd i ddysgwyr eu hagor.

• Mae troethfeydd wedi’u sgrinio’n unigol.

• Mae troethfeydd wedi’u lleoli fel na ellir eu gweld o’r tu allan i’r  
toiledau pan fydd y drws ar agor.

• Mae drychau wedi’u gosod fel nad oes modd i bobl i weld   
troethfeydd neu giwbiclau o’r drws allanol.

• Mae drewdod yn cael ei atal o fewn ardaloedd toiled. Gellir mynd  
i’r afael â hyn drwy lanhau’r toiledau’n unol â’r defnydd a wneir  
ohonyn nhw, dulliau awyru da, diaroglyddion/dilewyr arogleuon a  
thoiledau sy’n fflysio’n awtomatig. Efallai bydd angen dull awyru  
mecanyddol hefyd am nad yw agor ffenestr bob amser yn   
ddigonol nac yn ymarferol.

• Os bydd angen agor ffenestri ar gyfer awyru, ni ddylid agor rhai  
gellir gweld troethfeydd neu’r tu mewn i giwbiclau drywddyn  
nhw.

Ymateb dysgwr i’r 
holiadur:  
Sylw ysgrifenedig gan 
ddysgwr 8 oed a wnaed 
o ran ‘Gwella’ – Rwy’n 
credu dylai’r drysau 
gyrraedd y llawr am fod 
rhai plant yn edrych o 
danyn nhw.

Ymateb dysgwr i’r 
holiadur:  
Sylw ysgrifenedig gan 
ddysgwr 13 oed a 
wnaed o ran ‘Gwella’ –  
Maen nhw’n fudr, yn 
arogli fel pe baen nhw’n 
anhylan i’w defnyddio 
ac yn beryglus.
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Cyfleusterau toiled

Mae’n rhaid i nifer y cyfleusterau toiled a ddarperir fod yn ddigonol o 
ystyried oedran, rhyw a nifer y dysgwyr ac unrhyw ofynion arbennig 
perthnasol gallai fod ganddyn nhw. Ni ddylid byth cael llai na’r nifer 
a nodir yn Rheoliadau Addysg (Mangreoedd Ysgol) 1999.

Mae methu â darparu toiledau addas ar gyfer dysgwyr anabl yn 
gwahaniaethu yn erbyn grŵp sy’n cael ei annog i gymryd rhan 
mewn addysg brif ffrwd ac mae hynny’n groes i ofynion Rheoliadau 
Addysg (Mangreoedd Ysgol) 1999. Dylid ystyried gofynion dysgwyr 
ag anghenion arbennig eraill hefyd, er enghraifft efallai bydd angen 
cyfleusterau gwaredu preifat a phriodol ar ddysgwyr â phroblemau 
ymataliaeth fel gallan nhw gael gwared ar gynhyrchion anymataliaeth 
ac efallai bydd rhai dysgwyr ag anawsterau dysgu yn ei chael yn 
anodd dod o hyd i doiledau sy’n bell o’r ystafelloedd dosbarth.

Mae lleoliad toiledau hefyd yn bwysig oherwydd efallai bydd yn rhaid i 
ddysgwyr gerdded cryn bellter o fewn yr ysgol i gyrraedd y toiled. Gall 
hyn wneud athrawon yn amharod i ryddhau dysgwyr o’r dosbarth i 
fynd i’r toiled. Mae toiledau sy’n bell o’r ystafelloedd dosbarth yn peri 
anawsterau penodol i ddysgwyr ag anghenion arbennig. Mae cael 
toiledau wrth ymyl pob ystafell ddosbarth neu wrth ymyl clwstwr o 
ystafelloedd dosbarth yn ffordd dda o ddatrys y broblem. Mae’r rhain 
yn ei gwneud yn haws i ddysgwyr fynd i’r toiled yn ystod gwersi ac yn 
galluogi athrawon i gadw llygad ar ddysgwyr.

Safonau gofynnol gorfodol

Mae Rheoliadau Addysg (Mangreoedd Ysgol) 1999 yn nodi safonau 
gofynnol ar gyfer mangreoedd ysgol. Mae’r rheoliadau’n nodi nifer 
y toiledau a’r basnau ymolchi dylid eu darparu yn unol â nifer y 
dysgwyr ym mhob ysgol a gynhelir sy’n bodoli eisoes a rhai newydd.

Toiledau 

• Disgyblion dros 5 oed: 1 toiled ar gyfer pob 20 disgybl.

• Disgyblion o dan 5 oed: 1 toiled ar gyfer pob 10 disgybl.

• Mewn ysgolion arbennig: 1 toiled ar gyfer pob 10 disgybl, waeth  
beth fo’u hoedran.

Basnau ymolchi

Pan fo’r rhan fwyaf o ddisgyblion o dan 11 oed, dylid cael cynifer o 
fasnau ymolchi â thoiledau. 
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Pan fo’r rhan fwyaf o ddisgyblion dros 11:

• rhaid i ystafelloedd ymolchi ag 1 toiled gael o leiaf 1 basn ymolchi

• rhaid i ystafelloedd ymolchi â 2 doiled gael o leiaf 2 fasn ymolchi

• yn achos ystafelloedd ymolchi â 3 thoiled neu fwy, rhaid i nifer y  
basnau ymolchi fod o leiaf ddwy ran o dair o nifer y toiledau.

Mae’r rheoliadau hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ysgolion gael 
ardaloedd toiled ar wahân ar gyfer bechgyn a merched dros wyth 
oed. Ni ddylai fod troethfeydd mewn toiledau merched. Mae’n rhaid 
i doiledau staff, ac eithrio rhai a gynlluniwyd ar gyfer mynediad 
i’r anabl, fod ar wahân i doiledau dysgwyr. Ni fydd darparu’r 
nifer ofynnol o osodiadau iechydol ynddo’i hun yn golygu bod yr 
holl safonau perthnasol wedi’u bodloni. Mae’r rheoliadau yn ei 
gwneud yn ofynnol i gyfleusterau ystafelloedd ymolchi (closedau 
dŵr, troethfeydd, basnau ymolchi a sinciau) fod yn ddigonol o 
ystyried oedran, rhyw a nifer y dysgwyr ac unrhyw ofynion arbennig 
perthnasol gallai fod ganddyn nhw.

Arfer da

• Mae digon o giwbiclau toiled ar gyfer merched a bechgyn er  
mwyn atal ciwiau mawr yn ystod yr adegau mwyaf prysur. Dylai  
fod o leiaf gynifer o giwbiclau â throethfeydd ar gyfer y bechgyn.

• Mae toiledau wedi’u hadeiladu’n gadarn ac yn gallu ymdopi â  
nifer fawr o ddefnyddwyr.

• Mae ffitiadau a gosodiadau iechydol o ansawdd da ac wedi’u  
cynllunio’n gadarn. Mae angen ystyried costau o ran cynnal a  
chadw ac adnewyddu.

• Mae toiledau a gosodiadau o’r maint a’r uchder cywir ar gyfer y  
dysgwyr y disgwylir iddyn nhw eu defnyddio (maint ac uchder  
toiledau, basnau ymolchi, peiriannau papur toiled, ac ati).

• Mae system fflysio’r toiled yn gweithio ac yn hawdd i’w   
defnyddio, hyd yn oed i blant bach iawn. (Gellir ystyried toiledau  
sydd â ‘fflysh ysgafn’ a ‘fflysh llawn’, neu doiledau sy’n fflysio’n  
awtomatig.)

• Mae sedd i bob toiled. (Efallai mai rhai â bwlch ar flaen y sedd a  
fyddai fwyaf hylan.)
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• Mae gan bob toiled gaead. (Mae’n arfer da i’r caead fod ar gau  
pan fydd y dysgwr yn fflysio’r toiled er mwyn atal dafnau dŵr  
rhag cael eu gwasgaru wrth fflysio.)

• Mae pob troethfa yn fflysio’n awtomatig ac mae ganddi ddull  
draenio addas.

• Darperir papur toiled ym mhob ciwbicl toiled ar ddechrau’r  
diwrnod ysgol, ac mae proses ar waith i’w ailgyflenwi ar adeg  
resymol yng nghanol y diwrnod ysgol, oni bai fod y papur toiled  
yn mynd ar goll a bod dysgwr neu aelod o staff yn rhoi gwybod  
fod angen ei ailgyflenwi eto.

• Darperir papur toiled meddal. (Mae hyn yn well na phapur caled,  
nad yw’n amsugno dŵr. Mae papur caled yn amhoblogaidd ymhlith  
defnyddwyr ac mae’n ffactor sy’n cyfrannu at osgoi mynd i’r toiled.)

• Mae peiriannau papur toiled yn gadarn. Os ydyn nhw wedi’u bolltio  
gefn wrth gefn rhwng ciwbiclau, mae’n anoddach i’w fandaleiddio.

• Mae peiriannau papur toiled wedi’u gosod mewn mannau mae’n  
hawdd eu defnyddio.

• Mae’r peiriannau papur toiled yn ddigon mawr i ddal rholiau  
maint masnachol. Dylid lleoli cwpwrdd gellir ei gloi gerllaw ar  
gyfer rholiau ychwanegol.

Toiledau anabl

• Mae gan ddysgwyr anabl doiledau cwbl hygyrch, gellir eu 
cyrraedd yn gyflym ac yn hawdd o bob man yn yr ysgol. Nid yw  
hyn wedi’i gyfyngu i ysgolion arbennig yn unig, gan fod dysgwyr  
anabl yn mynd i ysgolion prif ffrwd hefyd. (Gellir defnyddio  
allwedd electronig i fynd i mewn i doiledau anabl, er mwyn atal  
dysgwyr eraill rhag defnyddio’r toiledau.)

• Mae BS8300 a Rhan M y Rheoliadau Adeiladu yn cyfeirio at  
doiledau anabl, ac maen nhw’n ei gwneud yn ofynnol i unrhyw  
ystafell doiledau â mwy na phedwar ciwbicl gael ciwbicl hygyrch. 

• Nid oes grisiau na rhwystrau eraill a fyddai’n achosi anawsterau i  
ddefnyddiwr cadair olwyn neu rywun â phroblemau symudedd.  
Dylid hefyd darparu ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu clyw, nam  
ar eu golwg neu nam arall ar y synhwyrau.

Ymateb dysgwr i’r 
holiadur:  
Sylw ysgrifenedig gan 
ddysgwr 9 oed a wnaed 
o ran ‘Gwella’ – Mae 
angen mwy o bapur 
toiled ac mae angen 
drysau mwy o faint a 
mwy o le.
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• Mae ciwbiclau’n ddigon mawr i symud cadeiriau olwyn o’u  
hamgylch.

• Mae rheiliau llaw wedi’u gosod ar uchder priodol.

• Mae digon o le ar gyfer teclyn codi ac aelod o staff (gan y bydd  
angen cymorth ar rai defnyddwyr).

• Mae tapiau a pheiriannau sebon yn addas ar gyfer defnyddwyr  
sydd â gafael gwael, problemau cydsymud a/neu broblemau  
symudedd.

Ymateb dysgwr i’r 
holiadur:  
Dywedodd tua 74.5  
y cant o’r dysgwyr a 
ymatebodd i’r Holiadur 
Toiledau Ysgolion gan 
Lywodraeth Cymru bod 
eu toiledau ysgol wedi 
blocio neu nad oedden 
nhw’n gweithio ‘weithiau’ 
neu ‘yn aml’.
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Basnau ymolchi, dŵr a hylendid dwylo

Mae germau ym mhob man bron. Maen nhw’n cael eu trosglwyddo 
i’n dwylo pan fyddwn ni‘n cyffwrdd â phobl eraill, anifeiliaid, hylif 
corfforol, arwynebau heintiedig a bwyd amrwd, a phan fyddwn ni‘n 
peswch ac yn tisian. Yna gallan nhw gael eu trosglwyddo i’n cyrff 
(e.e. pan fyddwn ni‘n bwyta heb olchi ein dwylo yn gyntaf), 
i bobl eraill, bwyd ac arwynebau eraill byddwn ni‘n cyffwrdd â nhw. 
Golchi eich dwylo yn drylwyr gyda sebon hylif a dŵr rhedeg yw’r 
ffordd fwyaf effeithiol o atal germau rhag mynd i mewn i’r corff ac 
achosi haint19. Mae astudiaethau’n dangos bod golchi dwylo’n dda 
ar ôl defnyddio’r toiled yn atal heintiau’r stumog a’r perfedd rhag 
ymledu20.

“O ystyried bod E.coli 0157 yn achosi dolur rhydd ac y  
gellir ei drosglwyddo o berson i berson drwy gyswllt 
ysgarthol/geneuol, mae pwysigrwydd sicrhau bod gan 
ysgolion gyfleusterau toiled a golchi dwylo ac arferion 
hylendid digonol ar gyfer disgyblion a staff yn amlwg.“Yr Ymchwiliad Cyhoeddus i’r Achosion o E.coli 0157  

ym mis Medi 2005 yn Ne Cymru

Mae golchi dwylo yn drylwyr gyda sebon hylif a dŵr rhedeg yn cael 
gwared ar y rhan fwyaf o germau oddi ar ein dwylo21. Mae’n werth 
defnyddio sebon hylif a thyweli papur tafladwy gan y gall rhannu 
bariau o sebon a thyweli ledu germau o un person i un arall. Gall 
defnyddio sebon hylif ein diogelu’n well. Nid argymhellir defnyddio 
bariau o sebon na brwsys ewinedd. Tyweli papur tafladwy yw’r dewis 
gorau ar gyfer sychu dwylo oherwydd gall germau fyw ar dyweli 
tamp22. Nid argymhellir tyweli rholio ond, os maen nhw’n cael eu 
defnyddio, dylid eu harchwilio/monitro yn ddyddiol a’u newid os 
byddan nhw yn amlwg yn fudr, yn wlyb, wedi’u tynnu oddi ar y wal, 
yn hongian i lawr neu os bydd y rôl wedi dod i ben. Gall dwylo sydd 
wedi cael eu golchi gael eu hail-heintio drwy beidio â’u sychu neu 
drwy eu sychu’n anghywir (megis tyweli rholio budr neu fethu â 
sychu dwylo’n drylwyr o dan y sychwyr dwylo aer cynnes).

Mae toiledau yn lle amhriodol, annymunol ac anhylan i roi 
cyfleusterau yfed ac ni fydd dysgwyr am yfed yno. Ni ddylid 
defnyddio toiledau fel safle i ddarparu dŵr yfed. 

19  Horton R (1996), ‘Handwashing: The fundamental infection control principle’, British Journal of  
Nursing 4 (16): 926–933 

20  Worsley MA, Ward KA, Privett S, Parker L and Roberts JM (eds) (1994), Infection Control: A   
Community Perspective, England: Infection Control Nurses Association 

21  Gould D (1994), ‘Making sense of hand hygiene‘, Nursing Times 90(30) 63–64 
22  Gould D (1996), ‘Hand hygiene to prevent infection in the community‘, Health Visitor 69(8): 325–329

Ymateb dysgwr i’r 
holiadur:  
Sylw ysgrifenedig gan 
ddysgwr 9 oed a wnaed 
o ran ‘Gwella’ – Maen 
nhw’n afiach, does dim 
sebon i olchi eich dwylo 
ar ôl defnyddio’r toiledau.
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Arfer da
• Mae basnau ymolchi wrth ymyl pob toiled a throethfa.

• Mae pob basn ymolchi yn gweithio.

• Mae gan bob basn ymolchi ddŵr rhedeg poeth ac oer. Mae’n  
well cael tap â falf gymysgu thermostatig, er mwyn rheoli   
tymheredd y dŵr poeth sy’n llifo i bob tap a’i gadw ar dymheredd  
a ddewiswyd ymlaen llaw, tua 41ºC fel arfer. Mae’n rhaid i’r dŵr  
fod yn gynnes ond ni ddylai fod mor boeth y bydd yn llosgi23.

• Os defnyddir tapiau pwyso, dylen nhw aros ymlaen yn ddigon hir  
i’r dysgwyr olchi eu dwylo’n iawn.

• Mae labeli ar dapiau mewn ystafelloedd ymolchi yn dangos nad yw’r  
dŵr yn addas i’w yfed. Ni ddylid lleoli unrhyw gyflenwadau dŵr yfed  
o unrhyw fath mewn ardaloedd toiled. Dylai ysgolion sicrhau bod  
cyflenwad o ddŵr yfed iach ar gael, yn rhad ac am ddim, mewn man  
arall yn yr ysgol – gydag arwyddion clir yn nodi ei leoliad.

• Darperir o leiaf un peiriant sebon hylif ar y wal rhwng dau fasn  
ymolchi.

• Mae peiriannau sebon yn cael eu hail-lenwi bob dydd a’u glanhau  
cyn eu hail-lenwi (nid dim ond ychwanegu mwy o sebon iddyn  
nhw). Peiriannau sebon hylif mewn cetris, hylif, tafladwy yw’r rhai  
mwyaf priodol. Ni ddylai’r peiriannau ddiferu.

• Mae cyfleusterau sychu dwylo yn galluogi nifer fawr o ddefnyddwyr  
i sychu eu dwylo mewn cyfnod byr o amser. Argymhellir tyweli 
papur ar y cyfan o safbwynt hylendid ond mae’n rhaid eu  
hail-lenwi drwy gydol y dydd.

• Caiff plant bach a’r rhai ag anghenion arbennig eu goruchwylio  
pan fyddan nhw’n golchi eu dwylo ac yn mynd i’r toiled (Dysgwch  
wers i germau!).

• Ceir biniau â chloriau ar gyfer tyweli dwylo sydd wedi’u defnyddio  
mewn ystafelloedd ymolchi/ardaloedd toiled.

• Caiff canllawiau ar ffurf lluniau eu harddangos ym mhob ardal  
doiled i ddysgwyr ac aelodau o staff sy’n dangos pryd a sut dylen  
nhw olchi eu dwylo.

• Darperir drychau na fyddan nhw yn torri yn ddarnau mân   
mewn ystafelloedd ymolchi, ac fe’u gosodir ar uchder sy’n briodol  
i ddefnyddwyr.

23 Dylai cyrff llywodraethu a phenaethiaid ystyried legionella wrth gynllunio, caffael neu reoli systemau 

dŵr poeth/oer. Mae canllawiau pellach ar gael yn nogfen yr Awdurdod Gweithredol ac Iechyd 
Legionnaires’ Disease – A Guide for Employers (www.hse.gov.uk/legionnaires/index.htm).

Ymateb dysgwr i’r 
holiadur:  
Dywedodd tua 42 y cant 
o’r dysgwyr a ymatebodd 
i’r Holiadur Toiledau 
Ysgolion gan Lywodraeth 
Cymru nad oedd sebon 
ar gael ‘yn aml’ i olchi eu 
dwylo. 
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Sut dylen ni olchi ein dwylo?

Darperir fersiwn ffotograffig amgen o’r llun uchod gyda chaniatâd 
caredig Cyngor Caerdydd. Os byddwch chi’n darllen copi caled o’r 
ddogfen hon, mae’r fersiwn ffotograffig amgen ar gael drwy fynd i 
wefan Cyngor Caerdydd yn www.caerdydd.gov.uk a dilyn y tabiau 
‘Iechyd yr Amgylchedd’, ‘Gwella Iechyd’ ac wedyn ‘Menter Ysgol 
Hylendid Dwylo’.

Mae croeso i ysgolion ddefnyddio’r fersiwn uchod a’r fersiwn amgen 
fel posteri. 

Lluniau o Gwyliwch y germau! Canllawiau ynghylch Rheoli Haint ar gyfer Meithrinfeydd, Grwpiau Chwarae a Sefydliadau 
Gofal Plant eraill (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2006)
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Golchi dwylo

Yn 2010, lluniodd Tîm Gwella Iechyd Cyngor Caerdydd Becyn Cymorth Hylendid Dwylo i 
ysgolion – Atal lledaenu haint yn ein dwylo ein hunain. Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys 
deunydd ymarferol i alluogi ysgolion i hyrwyddo’r arfer o olchi dwylo yn effeithiol ac 
yn aml yn ystod oriau ysgol ac annog eu dysgwyr i wneud hynny’n barhaus. Y pecyn 
cymorth yw penllanw deuddeg mis o waith, a oedd wedi cynnwys cydweithio ag 
ysgolion a’r diwydiant i dreialu cynnyrch golchi dwylo ac ymyriadau hybu iechyd, cynnal 
arolygon o ddysgwyr a phenaethiaid ysgolion a hwyluso grwpiau ffocws gyda gofalwyr 
ysgolion, dysgwyr a chyflenwyr.

 
 
Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys y dulliau a ddefnyddiwyd ar gyfer y fenter hon, 
canlyniadau’r treialon, enghreifftiau o arfer da i hyrwyddo a chynnal ymddygiad da o ran 
hylendid dwylo, canllawiau addysgu, manylion cyswllt cyflenwyr ynghyd â CD-ROM sy’n 
rhoi canllawiau ychwanegol a fideo o dechnegau golchi dwylo da, sydd wedi’i dargedu 
at ddysgwyr Cyfnod Allweddol 1. Mae’r pecyn cymorth hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio 
fel pwynt cyfeirio ar gyfer ysgolion sydd wrthi’n gwneud gwaith Ysgolion Iach. 

Astudiaeth achos 
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Cynhyrchion misglwyf merched a chael 
gwared arnyn nhw

Mae nifer o ferched yn dechrau’r misglwyf pan fyddan nhw yn yr 
ysgol gynradd. Efallai bydd rhai ohonyn nhw’n swil, neu’n teimlo 
cywilydd eu bod yn un o’r cyntaf i ddechrau eu misglwyf, ac efallai  
bydd angen help arnyn nhw i ddelio â’u misglwyf yn gyfforddus ac 
mewn amgylchedd hylan. Mae angen iddyn nhw deimlo’n gyfforddus 
ynglŷn â chael gafael ar gynhyrchion misglwyf a chael gwared arnyn 
nhw heb dynnu sylw at eu hunain. Mae diffyg cyfleusterau i gael 
gwared ar gynhyrchion o’r fath yn creu cywilydd ac yn annog arfer 
anhylan.

Arfer da

• Mae peiriannau cynhyrchion misglwyf ar gael ym mhob toiled  
ar gyfer merched o’r oedran priodol (wyth oed a hŷn) lle gellir  
cael gafael ar dywelion misglwyf/tamponau heb dynnu sylw a  
heb orfod gofyn i oedolyn.

– Ysgolion uwchradd: mae gan bob set o doiledau merched  
  (gyda dau giwbicl toiled neu fwy) beiriant cynhyrchion   
  misglwyf. 

– Ysgolion cynradd: dylai fod o leiaf un set o doiledau ar gyfer  
  merched wyth oed a hŷn sydd â pheiriant cynhyrchion   
  misglwyf.

• Mae pob merch yn cael gwybod yn rheolaidd (gan gynnwys ar 
ddechrau pob blwyddyn ysgol) bod cynhyrchion misglwyf ar gael  
y gall gael gafael arnyn nhw mewn dull diffwdan (gan ferched  
penodol) mewn argyfwng bob amser.

• Mae bagiau gwaredu neu bapur toiled ar gael mewn ciwbiclau fel  
gall merched lapio cynhyrchion misglwyf sydd wedi’u defnyddio  
ynddyn nhw.

• Mae unedau gwaredu cynhyrchion misglwyf ym mhob toiled  
ar gyfer merched o’r oedran priodol mewn ciwbiclau unigol. Nid  
yw biniau arferol yn ddigonol.

• Mae unedau gwaredu cynhyrchion misglwyf yn cael eu gwagio’n  
ddigon aml, gan gwmni cofrestredig er mwyn eu hatal rhag  
gorlenwi ac achosi drewdod.
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Hylendid toiledau 

Er bod powlenni toiled yn debygol iawn o fod wedi’u halogi â 
germau, mae’r risg o drosglwyddo yn isel fel arfer24. Fodd bynnag, 
gall germau gael eu trosglwyddo drwy gysylltiad uniongyrchol â’r 
arwyneb sydd wedi’i halogi, er enghraifft, os byddwch chi’n cyffwrdd 
â’r toiled, os bydd dŵr yn tasgu neu pan fyddwch chi’n fflysio’r 
toiled. Felly, dylid archwilio toiledau yn rheolaidd drwy’r dydd, a’u 
glanhau a’u diheintio fel y bo angen. Bydd amlder y gweithdrefnau 
glanhau a chynnal a chadw yn dibynnu ar nifer y plant sy’n 
defnyddio’r cyfleusterau a ph’un a oes ganddyn nhw arferion toiled 
da ai peidio. Pan fyddan nhw ond yn cael eu glanhau unwaith y 
dydd, mae llawer yn fwy tebygol bydd y toiledau’n mynd yn fudr 
a bydd rhai plant yn eu hosgoi. Mae canllawiau arfer da ar lanhau 
toiledau ysgol ynghyd â rhestrau gwirio ar gyfer glanhau toiledau ar 
gael ar wefan BOG Standard25. 

Arfer da

• Caiff yr holl offer toiled, gan gynnwys seddau yn y ciwbiclau, eu 
glanhau’n drylwyr ar ddiwedd pob diwrnod, ac yn yr un modd,  
ar adeg yn ystod y dydd nad yw’n amser egwyl – gan roi   
ystyriaeth i ddysgwyr mae angen y cyfleusterau hyn arnyn nhw ar  
yr adeg hon.

• Mae basnau ymolchi’n lân ar ddechrau pob diwrnod, ac mae  
proses ar waith i archwilio a chynnal y safon hon yn ystod y  
diwrnod ysgol.

• Caiff gosodiadau a ffitiadau eu glanhau ar ddechrau pob diwrnod  
ac maen nhw’n cael eu cadw mewn cyflwr rhesymol yn ystod y  
diwrnod ysgol.

• Caiff mannau mae pobl yn cyffwrdd â nhw yn aml, megis dolenni  
fflysio’r toiled, tapiau, dolenni drysau a biniau gwastraff, eu  
glanhau a’u diheintio yn rheolaidd.

• Mae amgylchedd cyffredinol yr ystafell ymolchi/toiled yn cael ei  
lanhau ar ddiwedd pob diwrnod gan ddefnyddio defnyddiau sy’n  
cael gwared ar germau ac yn eu hatal yn ddigonol.

24 IFH (diwygiedig 2004), Guidelines for prevention of infection and cross infection in the domestic   
environment, Intramed Communications s.r.l, Italy (www.ifh-homehygiene.org) 

25 www.bog-standard.org/adults_resources.aspx

http://www.bog-standard.org/adults_resources.aspx
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• Defnyddir clytiau glanhau tafladwy lle bynnag y bo’n bosibl. Os  
defnyddir clytiau gellir eu hailddefnyddio, mae’n rhaid eu   
dadhalogi bob tro ar ôl eu defnyddio ac o leiaf unwaith y dydd.  
(Gellir dadhalogi clytiau ac offer glanhau arall drwy eu golchi ar  
dymheredd poeth yn y peiriant golchi – o leiaf 60°C.)

• Mae mopiau a ddefnyddir i lanhau ardaloedd sydd wedi’u   
halogi’n helaeth, e.e. cyfog neu ysgarthion sydd wedi disgyn ar  
y llawr, yn cael eu glanhau mewn ardal benodedig, gan   
ddefnyddio diheintydd i’w golchi, eu gwasgu mor sych â phosibl  
ac yna eu sychu’n gyflym, ar dymheredd uchel os yw’n bosibl, ac  
yna eu storio gyda phen y mop yn wynebu ar i fyny.

• Ni chaiff mopiau byth eu glanhau mewn basn ymolchi a   
ddefnyddir i baratoi bwyd neu olchi dwylo. (Mae pennau mop  
tafladwy neu rai gellir eu datgysylltu a’u golchi ar dymheredd  
uchel mewn peiriant golchi yn ddelfrydol.)

• Ni chaiff clytiau, mopiau ac ati a ddefnyddir i lanhau ardal y toiled  
eu defnyddio mewn rhannau eraill o’r ysgol.

• Defnyddir codau lliw ar offer glanhau a ddefnyddir yn y toiledau  
er mwyn atal pobl rhag eu defnyddio’n ddamweiniol mewn  
rhannau eraill o’r ysgol.

• Mae system ar waith i fonitro glendid yr offer a’r amgylchedd yn  
yr ystafell ymolchi/toiled.

Ymateb dysgwr i’r 
holiadur:  
Dywedodd tua 58 y cant 
o’r dysgwyr a ymatebodd 
i’r Holiadur Toiledau 
Ysgolion gan Lywodraeth 
Cymru bod eu toiledau 
‘yn aml’ yn ‘drewi, yn 
fudr/brwnt neu’n  
flêr/anniben’.
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Rheoli a chynnal a chadw

Mae toiledau ysgol yn creu argraff dda neu ddrwg o ysgol, ac maen 
nhw’n cael effaith ar forâl, ymddygiad ac, o bosibl, iechyd dysgwyr. 
Yn aml, gall cyflwr toiledau ysgol beri pryder mawr i ddysgwyr a 
rhieni/gofalwyr sy’n ymweld â’r ysgol. Mae toiledau glân sydd mewn 
cyflwr da yn arwydd gweladwy i blant a rhieni/gofalwyr bod yr ysgol 
yn gwerthfawrogi ac yn parchu iechyd, diogelwch a lles ei dysgwyr. 
Mae’n bwysig bod ysgolion yn rhagweithiol o ran prosesau hylendid 
a gwaith cynnal a chadw. Unwaith bydd toiled yn dechrau dirywio, 
mae llawer yn anoddach ei lanhau. Os yw mewn cyflwr gwael, nid 
yw ychwaith yn debygol o atal fandaliaeth.

Darperir arian i ysgolion drwy eu cyllideb benodedig i’w galluogi 
i wneud atgyweiriadau cynnal a chadw o ddydd i ddydd. Mater i 
ysgolion unigol, mewn cydweithrediad â’u ALlau, yw penderfynu 
nad oes modd atgyweirio toiledau’r ysgol yn ddiogel mwyach neu 
nad ydyn nhw’n diwallu’r gofynion Rheoliadau Addysg (Mangreoedd 
Ysgol) 1999 ac mai prynu rhai newydd, eu huwchraddio neu eu 
gwella yw’r unig opsiwn. Mae ALlau yn gyfrifol am fuddsoddi mewn 
mangreoedd ysgol a nhw yn unig sy’n gyfrifol am benderfyniadau 
o ran buddsoddi, gan ystyried anghenion ac amgylchiadau eu 
hysgolion. Gall gwaith adnewyddu toiledau fod yn rhan o raglen 
fuddsoddi gyffredinol neu fod yn rhan o raglen cynnal a chadw 
arfaethedig yr ALl, a baratowyd ar y cyd â’i ysgolion.

Arfer da

• Mae gan yr ysgol arian yn ei chyllideb i wneud gwaith atgyweirio,  
 cynnal a chadw a glanhau toiledau.

• Mae gan yr ysgol broses sy’n galluogi staff a dysgwyr i roi   
 gwybod am namau, peryglon neu ddiffyg adnoddau, ac maen  
 nhw’n cael gwybodaeth ddigonol am y broses hon.

• Mae pob cwyn yn cael ei hystyried o ddifrif a’i thrin yn brydlon.

• Mae unigolion penodedig, neu mewn rhai achosion rota   
 benodedig a rheoledig o unigolion, ar waith er mwyn rheoli’r  
 agweddau amrywiol ar y gwaith o oruchwylio a rheoli   
 ystafelloedd ymolchi/toiledau.

• Defnyddir rhestrau gwirio26 dyddiol, misol a thymhorol i reoli  
 toiledau. (Gellir defnyddio’r data at ddibenion archwilio ac i  
 wella’r prosesau a’r ddarpariaeth bresennol.)

26 www.bog-standard.org/adults_resources.aspx
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• Mae offer toiledau nad yw’n gweithio yn cael ei adnewyddu o  
fewn cyfnod o 24 awr.

• Caiff trefniadau archwilio eu cofnodi, a defnyddir y data at  
ddibenion archwilio ac i wella’r prosesau a’r ddarpariaeth   
bresennol.

• Cedwir cofnod o waith archwilio/cynnal a chadw neu atgyweirio  
gan yr ALl yn yr ystafelloedd ymolchi/toiledau a gaiff ei gadw  
gyda data archwilio/cynnal a chadw ac atgyweirio’r ysgol.

• Caiff adroddiadau ar y gwaith o ddarparu a chynnal a chadw  
cyfleusterau ystafelloedd ymolchi/toiledau eu cyflwyno a’u trafod  
yng nghyfarfodydd y llywodraethwyr.

• Ceir datganiad byr yn adroddiad blynyddol llywodraethwyr yr  
ysgol am y cyfleusterau toiled a ddarperir i ddysgwyr cofrestredig  
yr ysgol a’r trefniadau sydd ar waith i sicrhau eu bod yn hygyrch,  
yn ddiogel ac yn lân.

• Caiff safonau toiledau a’r gwaith o’u rheoli eu nodi fel eitem ar  
agendâu cyfarfodydd perthnasol eraill yn yr ysgol, e.e. staff,  
cyngor yr ysgol a’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon. (Dylid   
cynnwys y mater mewn cylchlythyrau ac yn adroddiadau’r   
llywodraethwyr.)

• Yn yr un modd, dylai cyfarfodydd eraill yn yr ysgol sy’n cynnwys  
yr aelodau o staff drafod y gwaith o ddarparu a chynnal a chadw  
cyfleusterau ystafelloedd ymolchi/toiledau.

• Un o argymhellion yr Athro Hugh Pennington oedd y dylai   
awdurdodau lleol gael ‘rhaglen’ o archwiliadau i sicrhau bod gan  
bob ysgol gyfleusterau toiled a golchi dwylo digonol. Ceir rhagor  
o wybodaeth am y broses archwilio yn Atodiad Ch.
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Atodiad A

Noder os gwelwch yn dda.

Datblygwyd y polisi enghreifftiol canlynol ar gyfer ysgolion yn Lloegr 
ond gall cyrff llywodraethu/penaethiaid ysgolion yng Nghymru 
ei ddefnyddio fel sail i’w polisi eu hunain; fodd bynnag mae rhai 
darpariaethau yng Nghymru yn wahanol i’r rhai yn Lloegr. Yn 
benodol ar gyfer Cymru, ystyrir bod tyweli papur yn well ar gyfer 
sychu dwylo. Mae’r rhaglen agweddau cymdeithasol ac emosiynol 
ar ddysgu (ACEDd), er ei bod ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru, 
ni chaiff ei chyflwyno gan bob ysgol ledled Cymru. Gellid defnyddio 
unrhyw bolisi o’r fath fel tystiolaeth o ran bodloni’r dangosyddion 
hylendid ar gyfer Gwobr Ansawdd Genedlaethol Cynlluniau Ysgolion 
Iach – Rhwydwaith Cymru.

Nid yw’r polisi toiledau ysgol enghreifftiol canlynol yn cynnwys 
adran benodol sy’n nodi cyfrifoldeb dysgwyr. Efallai bydd ysgolion 
am gynnwys adran o’r fath, sy’n nodi sut disgwylir ymddygiad da a 
pharch gan bob dysgwr er mwyn cynnal amgylchedd iach er eu lles 
eu hunain a dysgwyr eraill. 
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Polisi Toiledau Ysgol Enghreifftiol

Enw’r ysgol: 

Dyddiad gweithredu’r polisi:

Dyddiad yr adolygiad nesaf:

Enwau’r rhai sy’n gyfrifol am lunio ac arwain yr adolygiad o’r polisi hwn yw:

…………………………………………………………………………………………………...........

Mae’r ddogfen hon ar gael i’r gymuned ysgol gyfan. Mae wedi’i chymeradwyo gan 
lywodraethwyr a dysgwyr yr ysgol, ac mae ar gael yng nghylchlythyr yr ysgol, ar y wefan ac 
ym mhrosbectws yr ysgol.

Nodau

• Galluogi dysgwyr i ddefnyddio’r cyfleusterau toiled drwy gydol y dydd er mwyn hybu   
 iechyd, lles a chyfleoedd dysgu pob dysgwr. 

• Darparu cyfleusterau toiled o ansawdd da drwy’r ysgol gyfan.

Rhesymeg: Pam ein bod yn ysgrifennu’r polisi hwn?

• Mae’r ysgol yn cydnabod bod cyfleusterau toiled sydd wedi’u cynnal a’u cadw’n dda, lle 
 mae dysgwyr yn teimlo’n gyfforddus ac yn ddiogel, ac sydd ar gael iddyn nhw drwy gydol  
 y diwrnod ysgol, yn hanfodol ar gyfer iechyd, lles a dysgu.

• Rydyn ni’n gwerthfawrogi ac yn parchu ein dysgwyr ac rydyn ni am iddyn nhw allu   
 manteisio ar ddarpariaeth dda ac arfer da.

Amcanion: Beth ydyn ni am ei gyflawni?

• Sicrhau bod y polisi hwn yn cael ei dderbyn a’i gynnal gan y gymuned ysgol gyfan – 
 rheolwyr yr ysgol, staff, dysgwyr, llywodraethwyr, rhieni/gofalwyr, rheolwr y safle, staff   
 glanhau a staff ategol.

• Sicrhau bod yr holl doiledau ar agor ac ar gael i ddysgwyr drwy gydol y diwrnod ysgol. 
 Er y gall dysgwyr ddefnyddio’r cyfleusterau toiled yn ystod amserau egwyl ac amser cinio  
 os bydd angen, rydyn ni am sicrhau gall dysgwyr eu defnyddio unrhyw bryd. Rydyn ni’n  
 cydnabod bod anghenion toiled dysgwyr yn amrywio’n fawr ac nad ydyn nhw’n   
 cydymffurfio ag amserlenni caeth. Ar lefel uwchradd, er mwyn lleihau’r angen i ddysgwyr  
 adael gwersi, byddwn ni’n darparu cyfleodd rheolaidd ac aml i fynd i’r toiled (bob 45–60  
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 munud). Rydyn ni’n cydnabod bod rhai dysgwyr ond yn teimlo’n gyfforddus yn mynd i’r  
 toiled pan na fydd pobl eraill o amgylch a byddwn ni’n caniatáu iddyn nhw adael y 
 dosbarth i ddefnyddio’r toiled ac wedyn ddychwelyd heb dynnu sylwadau anffafriol.

• Sicrhau bod y toiledau a’r ystafelloedd ymolchi yn addas ar gyfer yr amrywiaeth o   
 ddefnyddwyr disgwyliedig, gan gynnwys dysgwyr ag anableddau ac anghenion arbennig,  
 gyda goleuadau, gosodiadau a ffitiadau digonol.

• Sicrhau bod y toiledau a’r ystafelloedd ymolchi yn diwallu anghenion pob dysgwr o   
 gymunedau ethnig a chrefyddol, a sicrhau bod yr anghenion hyn yn cael eu diwallu   
 mewn ffordd sensitif, hyddysg a phriodol.

• Sicrhau bod y toiledau’n darparu preifatrwydd i ddefnyddwyr o ran yr hyn gellir ei weld  
 a’i glywed, gan sicrhau bod cyflenwad wrth gefn ar gael o gloeon ar gyfer drysau’r   
 ciwbiclau.

• Sicrhau bod bob amser gan bob ardal doiledau gyflenwad a gynhelir yn briodol o ddŵr  
 poeth ac oer, sebon hylif, cyfleusterau sychu dwylo a phapur toiled mewn peiriannau,   
 sydd wedi’u gosod ar uchder cyfleus.

• Sicrhau bod unedau gwaredu cynhyrchion misglwyf ym mhob un o giwbiclau’r merched  
 (ar gyfer merched wyth oed a hŷn) yn cael eu gwasanaethu’n rheolaidd a darparu   
 peiriannau cynhyrchion misglwyf ym mlociau toiledau’r merched (lle y bo’n berthnasol).

• Gweithredu a chynnal system effeithiol o lanhau, goruchwylio ac arolygu toiledau er   
 mwyn sicrhau safon briodol o ran y ddarpariaeth a glendid drwy gydol y diwrnod ysgol.

• Gosod cyflenwadau dŵr yfed mewn lleoliadau diogel a phriodol, ac nid mewn ardaloedd  
 toiled.

• Goruchwylio’r toiledau yn ystod amserau egwyl ac amser cinio, os bydd dysgwyr yn credu  
 bod angen gwneud hynny. Os bydd dysgwyr yn ymgymryd â’r rôl hon, byddwn ni’n eu  
 hyfforddi a’u goruchwylio er mwyn sicrhau eu bod yn cyflawni eu dyletswyddau’n briodol  
 ac nad ydyn nhw’n rhwystro cyd-ddysgwyr rhag defnyddio’r toiledau pan fo angen iddyn  
 nhw wneud hynny.

• Ceisio barn y gymuned ysgol gyfan mewn perthynas ag unrhyw bryderon ynglŷn â’r   
 ddarpariaeth doiledau a materion o ran mynediad (gan sicrhau gweithdrefn sy’n hawdd  
 i’r dysgwyr ei defnyddio er mwyn rhoi gwybod am wendidau neu broblemau) ac ymateb  
 o ddifrif i’r rhain a delio ag unrhyw broblemau a amlygir gan y dysgwyr yn brydlon.

• Mynd ati’n weithredol i ymgynghori â’r dysgwyr a’u cynnwys yn y gwaith o reoli’r   
 toiledau (drwy gyngor yr ysgol neu sefydlu gweithgor).
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• Annog dysgwyr i barchu’r toiledau a’i gilydd (drwy gyngor yr ysgol, mewn gwersi ABCh,  
 yn ystod cyfnodau trafod â’r athro/athrawes dosbarth, fel rhan o’r rhaglen ACEDd) ac   
 annog dysgwyr i sefydlu Cod Ymddygiad Dysgwyr ar gyfer toiledau ac ystafelloedd   
 ymolchi.

• Cynnwys materion yn ymwneud â rheoli toiledau yn rheolaidd ym mhob un o    
 gyfarfodydd priodol cyngor yr ysgol, staff, rhieni/gofalwyr a llywodraethwyr.

• Darparu ardaloedd cymdeithasol dan do er mwyn atal yr arfer o ddefnyddio toiledau at  
 ddibenion o’r fath.

• Gweithredu a chynnal adolygiadau blynyddol o’r polisi i fonitro p’un a yw’n cael ei ddilyn  
 a ph’un a yw’n parhau yn berthnasol.

Nodiadau

• Lluniwyd y ddogfen bolisi hon mewn ymgynghoriad â dysgwyr, rhieni/gofalwyr, staff yr   
 ysgol, llywodraethwyr a nyrs yr ysgol.

• Mae’r ysgol yn cefnogi’r nod o ddarparu mynediad agored i gyfleusterau toiled glân,   
 preifat a diogel, sydd mewn cyflwr da, drwy gydol y diwrnod ysgol.
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Siarter Toiledau Ysgol (Enghreifftiol)

Mae’r gallu i ddefnyddio toiledau derbyniol fel y bo angen yn hawl  
ddynol sylfaenol ac mae’n angenrheidiol o ran iechyd a lles.

Dylai pob ysgol ddarparu:

1. Mynediad di-rwystr i doiledau, pan fo angen a lle bynnag y bo angen.

2. Nifer ddigonol o gyfleusterau ar gyfer merched a bechgyn, sy’n sicrhau digon o   
 breifatrwydd.

3. Toiledau penodedig i bobl o’r ddwy ryw, neu giwbiclau toiled i ferched a bechgyn,   
 gyda’r offer priodol ar gyfer defnyddwyr ag anghenion arbennig.

4. Cyfleusterau toiled ac ystafell ymolchi sydd wedi’u cynllunio’n briodol, sy’n addas ar   
 gyfer yr amrywiaeth o ddefnyddwyr disgwyliedig, gyda goleuadau, dulliau awyru,   
 gosodiadau a ffitiadau digonol.

5. Dŵr poeth, o dap cymysgu yn ddelfrydol, gyda darpariaeth ddigonol ar gyfer    
 cyfleusterau sebon hylif a sychu dwylo.

6. Peiriannau papur toiled wedi’u gosod ar uchder cyfleus, a gaiff eu hail-lenwi fel y bo   
 angen yn ystod yr oriau y defnyddir y toiledau fel arfer.

7. Unedau gwaredu cynhyrchion misglwyf ym mhob un o giwbiclau’r merched (ar gyfer  
 merched o’r oedran priodol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd), sy’n cael eu   
 gwasanaethu’n rheolaidd.

8. Gweithdrefn effeithiol ar gyfer goruchwylio toiledau i sicrhau safon briodol o    
 ddarpariaeth a gwaith rheoli yn ystod yr oriau y defnyddir y toiledau fel arfer.

9. Gweithdrefn effeithiol ar gyfer glanhau/archwilio toiledau i sicrhau safonau digonol o ran  
 hylendid, ymddygiad a glendid, yn ystod yr oriau y defnyddir y toiledau fel arfer.

10. Polisi rheoli toiledau ysgol cyhoeddedig wedi’i gymeradwyo gan lywodraethwyr a   
 dysgwyr yr ysgol, a gaiff ei gyfleu i’r holl ddysgwyr, rhieni/gofalwyr a staff.

11. Gweithdrefn sylwadau/cwynion sy’n briodol i blant, gall dysgwyr, rhieni/gofalwyr a staff  
 ei defnyddio i fynegi pryderon neu gwynion mewn perthynas â thoiledau i’r pennaeth  
 a/neu lywodraethwyr yr ysgol.

© Hawlfraint Bog Standard – Better toilets for pupils

Atodiad B
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Education and Resources for Improving Childhood continence

Ymgyrch BOG Standard – Arferion toiled da

Arferion toiled da – ar gyfer plant â phroblemau ymataliaeth

1. Dylid annog y grŵp hwn o blant i wneud defnydd llawn o amserau egwyl i fynd i’r toiled. 

2. Bydd angen rhoi’r cyfle iddyn nhw fynd i’r toiled yn rheolaidd (efallai bob awr). 

3. Yn achos llawer o’r plant hyn, mae’n bwysig eu bod yn eistedd i lawr ar y toiled ac yn   
 treulio ychydig funudau yn ceisio sicrhau bod y bledren a’r coluddion yn gwbl wag.

4. Dylid rhoi’r cyfle iddyn nhw fynd i’r toiled yn breifat. 

5. Bydd llawer o’r plant hyn yn sylweddoli ar fyr rybudd bod angen iddyn nhw fynd i’r toiled  
 ac efallai bydd angen iddyn nhw fynd yn aml, hyd yn oed pan fyddan nhw newydd fod.  
 Dylid caniatáu iddyn nhw adael y dosbarth i fynd i’r toiled ar unwaith, yn ddiffwdan, a   
 heb orfod aros am ganiatâd. Dylid osgoi codi cywilydd ar y plentyn neu wneud iddo ‘ddal  
 ei ddŵr’.

6. Dylid ystyried a yw’r dysgwyr yn eistedd yn ddigon agos at ddrws yr ystafell ddosbarth a  
 chofio am hynny wrth roi’r dysgwyr mewn grwpiau ar gyfer gweithgareddau gwahanol.

7. Er mwyn datblygu capasiti’r bledren a’u helpu i osgoi rhwymedd a phroblemau baeddu,  
 mae’n bwysig eu bod yn yfed dŵr yn rheolaidd drwy gydol y diwrnod ysgol. 

Arferion toiled da – ar gyfer plant nad oes ganddyn nhw broblemau ymataliaeth

1. Dylid annog y rhan fwyaf o blant i fynd i’r toiled dim ond pan fyddan nhw’n teimlo bod  
 angen iddyn nhw fynd.

2. Ni ddylid eu dysgu i fynd ‘rhag ofn’. 

3. Ni ddylen nhw orfod wynebu oedi hir cyn mynd. 

4. Dylen nhw allu mynd i’r toiled heb sylw andwyol na rhwystr. 

5. Dylen nhw gael mynediad agored i doiledau fel y bo angen.

6. Dylen nhw gael y cyfle i fynd i’r toiled yn breifat. 

7. Dylid eu hannog i yfed dŵr yn rheolaidd drwy gydol y diwrnod ysgol.

 

Atodiad C



36

Toiledau ysgol:  
Canllaw arfer da ar gyfer 
ysgolion yng Nghymru

Ionawr 2012

Hylendid da – Mae yn eich dwylo

Yn dilyn yr achosion o Escherichia coli (E.coli), penodwyd yr Athro 
Hugh Pennington gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i gynnal 
ymchwiliad cyhoeddus er mwyn ‘ymchwilio i’r amgylchiadau a 
arweiniodd at yr achosion o haint E.coli 0157 yn Ne Cymru ym mis 
Medi 2005 ac i’r ffordd yr ymdriniwyd â’r achosion; ac ystyried y 
goblygiadau ar gyfer y dyfodol a gwneud argymhellion yn unol â 
hynny’. Roedd adroddiad Athro Pennington yn cynnwys cyfres o 24 
o argymhellion a oedd wedi’u hanelu at gyrff yn y sector cyhoeddus 
a busnesau bwyd. Un o’r argymhellion hynny oedd y dylai pob 
awdurdod lleol gael rhaglen o archwiliadau i sicrhau bod gan bob 
ysgol gyfleusterau toiled a golchi dwylo digonol.

Mae awdurdodau lleol yng Nghymru wedi gweithio’n galed i ymateb 
i’r argymhelliad hwn drwy hyrwyddo systemau a gweithdrefnau 
effeithiol i reoli haint mewn ysgolion. Mae pob awdurdod lleol 
wedi adolygu ei drefniadau a chymryd camau lle y bo angen i’w 
hatgyfnerthu. Mae Arolwg Toiledau a Hylendid Ysgolion Cyngor 
Ceredigion yn enghraifft o’r broses archwilio hon ar waith. Aeth 
Cyngor Ceredigion ati i greu pecyn archwilio, gyda llythyrau safonol 
i’w hanfon i ysgolion a ffurflenni arolwg i’w cwblhau gan gynghorau 
ysgol, ymadroddion safonol gallai swyddogion eu defnyddio, yn 
ogystal â phecyn cymorth ‘Dwylo Lan am Hylendid’ mae pob ysgol 
bellach wedi’i dderbyn. Atgynhyrchir y ddogfennaeth archwilio gyda 
chaniatâd caredig Cyngor Ceredigion – am ragor o wybodaeth 
cysylltwch â Chyngor Sir Ceredigion ar 01545 572105 neu 
envhealth@ceredigion.gov.uk

Atodiad Ch
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Enw’r swyddog: Dyddiad:

Amser:  

Ysgol:

Cyfeiriad:

Math o ysgol (ticiwch os gwelwch yn dda):

Cynrychiolydd y siaradwyd ag ef/hi yn yr ysgol: Swydd y sawl siaradwyd ag ef/hi:

Darpariaeth toiledau a gwybodaeth gyffredinol ar lanhau 

Nifer y dysgwyr: Nifer y toiledau – bechgyn: 

A oes toiledau cymysg i fechgyn a 
merched?

A oes cawodydd ar gael ar y safle

Oes /  
Nac oes

Oes /  
Nac oes

Nifer y toiledau – merched:

A yw’n bosib cael mynediad i’r toiledau 
o du mewn i adeilad yr ysgol (h.y. nid 
yw’n floc toiledau allanol)?

Ydy /  
Nac ydy

A yw’r plant a’r athrawon/staff eraill/ 
ymwelwyr yn rhannu’r un toiledau?

Ydyn /  
Nac ydyn

A yw’r toiledau yn cael eu gwirio yn 
ystod y dydd er mwyn sicrhau fod 
sebon, papur toiled a chyfleusterau 
sychu ar gael?

Ydyn / 
Nac ydyn

Pwy sy’n gyfrifol am y gwiriadau yma?  
(nodwch os gwelwch yn dda)

Pwy sy’n gyfrifol am lanhau’r toiledau?

Gofalwr

Gwasanaethau Glanhau Ceredigion

Contractwr  
(Enw’r cwmni)

Faint o amser yn fras dreulir i lanhau toiledau?  
(nodwch os gwelwch yn dda)

Arolwg Toiledau a Hylendid Ysgolion Ceredigion

Safon: Caiff yr amgylchedd ei gynnal yn briodol er mwyn lleihau risg o draws heintio. (Addaswyd a 
chyfieithwyd o ICNA a DOH (2005), Audit tools for monitoring infection Control guidelines within the 
community setting) 

Babanod 

Cynradd

Uwchradd

Iau

Uned Cyfeirio 
Disgyblion/ 
Canolfannau Dysgu 
ac Addysgu

Meithrin  
(yn glwm wrth ysgol)

Arall (nodwch os gwelwch yn dda)
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A oes clytiau ar wahân yn cael eu defnyddio ar 
gyfer y tapiau/seddau toiledau ac ati?

Oes /
Nac oes

A yw’r clytiau:

yn dafladwy?         yn gallu         eraill?                     
       cael eu  
       hailddefnyddio?          

Os oes, nodwch os gwelwch yn dda 

……………………........................................

Sut maen nhw’n sicrhau defnyddir clytiau ar wahân ar gyfer 
pob tasg glanhau (e.e. cod lliw)?

Mewn achosion lle byddwch chi’n ailddefnyddio clytiau a 
fyddech chi’n fodlon ateb y canlynol.

Pwy sy’n eu golchi?

Sut maen nhw’n cael eu golchi?

Pa mor aml maen nhw’n cael eu golchi?

Mewn achosion lle darperir tywelion dwylo 
ffabrig gellir eu hailddefnyddio a fyddech 
cystal ag ateb y canlynol.

Pwy sy’n eu golchi?

Sut maen nhw’n cael eu golchi?

Pa mor aml maen nhw’n cael eu golchi?

A gaiff y canlynol eu glanhau?  
Os felly, nodwch pa mor aml.

Dwy  
waith y 
dydd

Unwaith  
y dydd

Dwywaith 
yr  
wythnos

Unwaith  
yr  
wythnos

Arall

Dolenni drysau Ydyn/Nac ydyn

Dolenni fflysio ar 
doiledau

Ydyn/Nac ydyn

Tapiau Ydyn/Nac ydyn

Seddau toiledau Ydyn/Nac ydyn

Gwaelod 
cawodydd ac o’i 
hamgylch

Ydyn/Nac ydyn  
Amherthnasol

Pennau cawodydd Ydyn/Nac ydyn  
Amherthnasol

A yw’n bosib cael mynediad i gemegau 
glanhau/papur toiled ychwanegol/cyfarpar 
glanhau yn ystod y dydd?

Ydyn /  
Nac ydyn

A yw’r staff 
glanhau wedi eu 
hyfforddi i wanhau 
cemegau’n briodol 
ac i’r raddfa gywir?

A yw’r atodlenni 
glanhau yn 
foddhaol (e.e. wedi 
eu cwblhau/llofnodi 
gan staff/wedi eu 
diweddaru)?

 Ydyn / Nac ydyn

 
 
 
 
 Boddhaol / Anfoddhaol

A oes atodlenni glanhau ar gael? Oes /  
Nac oes 

A yw’r atodlenni glanhau ar gael i edrych arnyn 
nhw?

Ydyn /  
Nac ydyn
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Dŵr yfed

Ble lleolir dŵr yfed/peiriant dŵr? (nodwch  
os gwelwch yn dda)

A chaiff poteli dŵr eu cadw yn yr 
ysgol ar gyfer dysgwyr? 

Oes /  
Nac oes

Os darperir peiriannau darparu dŵr a ydyn nhw: 

o’r brif beipen ddŵr? 

poteli dŵr?

A fyddech chi cystal â nodi ble rydych chi’n llenwi 
poteli dŵr y plant. 

Pwy sy’n gwasanaethu’r peiriannau dŵr a pha mor 
aml y gwneir hyn?

Oes system lanhau ar gyfer y poteli dŵr?  
Oes / Nac oes 
Os oes, a fyddech chi cystal â rhoi amlinelliad byr.

Pwy sy’n darparu poteli dŵr ar gyfer y peiriannau 
dŵr?

A chaiff y poteli eu glanhau:

yn yr ysgol? 

gartref?  

Ble mae poteli mawr yn cael eu cadw? A oes system lanhau ar gyfer y poteli 
dŵr? 

Oes /  
Nac oes

Os darperir peiriannau dŵr, nodwch ble a sut maen nhw’n cael eu glanhau (gan gynnwys y diheintydd 
a ddefnyddir/pa mor aml caiff y clytiau a ddefnyddir eu glanhau ac ati)?

Lleoliad System lanhau

Pa gemegau a ddefnyddir (gan gynnwys cyfraddau 
gwanhau cemegau)?

A oes taflenni asesu COSHH ar gael i edrych arnyn 
nhw ar gyfer y cemegau a ddefnyddir?
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Ymwybyddiaeth golchi dwylo

A yw golchi dwylo’n cael ei  
annog:  
ar ôl defnyddio’r toiled?    
cyn bwyta? 
ar ôl chwarae tu allan?

 
 
Ydy / Nac ydy 
Ydy / Nac ydy 
Ydy / Nac ydy

Sut caiff golchi dwylo ei annog?

Athrawon/cynorthwywyr cymorth  
dysgu yn eu hatgoffa

Posteri yn ardal y toiledau/basn  
golchi dwylo

Ydy’r ysgol wedi bod yn rhan o 
addysg golchi dwylo a ddarperir 
gan y nyrsys ysgol?

Ydy / Nac ydy A yw’r ysgol yn ymwybodol o 
ymgyrchoedd golchi dwylo sy’n  
cael eu rhedeg gan y nyrys  
ysgol/Iechyd Amgylcheddol?

Ydy / Nac ydy

Os atebwyd yr uchod yn gadarnhaol, nodwch: 
Pa mor aml y cynhelir y sesiynau yma?

Pryd cynhaliwyd y sesiwn ddiwethaf (oddeutu 
pryd)?

A yw’r plant yn mynd ar 
ymweliadau â fferm?  

Os felly, sut byddwch chi’n golchi 
dwylo yn ystod yr ymweliad?

Ydy / Nac ydy

Arall

A yw’r ysgol yn cael ei defnyddio yn y nos/ar benwythnosau? 

Os felly, a oes mynediad i’r cyfarpar glanhau ar yr amser yma? (nodwch os gwelwch yn dda)

Nodiadau ychwanegol 

 
 
Llofnod …………………………………………………….................................   Dyddiad …………………
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Taflen arolwg
Lleoliad ................................................................................................. 
Ar gyfer pob bloc toiledau/bechgyn a merched/ac ati

Golchi dwylo a chyfleusterau

A yw pob un o’r basnau golchi dwylo 
mewn cyflwr gwaith da? 

Ydyn /  
Nac ydyn

A oes sebon ar gael? Oes /  
Nac oes

A oes dŵr rhedeg poeth/twym ar gael 
bob amser ym mhob basn golchi dwylo?

Oes /  
Nac oes

A oes sebon ar gael ym mhob basn? Oes /  
Nac oes

Sut darperir dŵr poeth? (ticwch pob un sy‘n berthnasol)

Geiserau 

Uniongyrchol o silindr dŵr poeth

Arall (nodwch os gwelwch yn dda)

Pa fath o sebon a ddarperir? (ticiwch pob un sy’n 

berthnasol)

Sebon hylif

Sebon solet/bar

Eraill (nodwch os gwelwch yn dda)

A chaiff basnau golchi dwylo eu lleoli 
ar bwys y toiledau/yn yr un lle â’r bloc 
toiledau?

Cânt /  
Na chant

Lle darperir sebon hylif – a chaiff ei 
ddarparu mewn peiriant wal?

Caiff /  
Na chaiff

A oes cyflenwad o bapur toiled ym mhob 
toiled?

Oes /  
Nac oes

A yw’r basnau golchi dwylo’n gorlifo? Ydyn /  
Nac ydyn

A oes ystyriaeth wedi ei roi i gyfleusterau 
glanweithiol ac yn cael eu darparu lle y 
bo’n angenrheidiol?

Oes /  
Nac oes

A oes plygiau yn y basnau golchi dwylo? Oes /  
Nac oes

A oes cyfleusterau sychu dwylo ar gael? (Os oes, a fyddech cystal â nodi math o gyfleusterau drwy roi tic 
yn y bocs isod.)

Tywelion papur tafladwy                    Sychwr aer           A ydyn nhw’n gweithio’n iawn?  Ydyn / Nac ydyn

Peiriant wal ar gyfer papur           Eraill (Nodwch os gwelwch yn dda) 
sychu dwylo                        

Tywelion sychu dwylo ffabrig 



42

Toiledau ysgol:  
Canllaw arfer da ar gyfer 
ysgolion yng Nghymru

Ionawr 2012

Hylendid da – Mae yn eich dwylo

Glendid

A fyddech chi cystal â sgorio’r meysydd perthnasol 1–5 yn unol â glendid (gan nodi fod 5 yn 
ardderchog).

Bowlen toiled 1 2 3 4 5 Lloriau 1 2 3 4 5

Basn golchi dwylo 1 2 3 4 5 Waliau 1 2 3 4 5

Ciwbigol 1 2 3 4 5 Nenfwd 1 2 3 4 5

Pwyntiau cyswllt  
(e.e. dolenni/fflyshio/drysau/ac ati)

1 2 3 4 5 Drysau 1 2 3 4 5

Nodiadau ychwanegol 

Golchi

A yw’r toiledau yn cael eu fflyshio? Ydyn / Nac ydyn A yw’r system ddraenio’n  
foddhaol?

Ydy / Nac ydy

Sut darperir awyriad: 

mecanyddol?            naturiol?

Boddhaol / 
Anfoddhaol

A ellir cloi’r toiledau? Gellir / Na ellir

A oes tystiolaeth o galch: 
ym mowlen y toiled? 
o dan sedd y toiled? 
o amgylch rhimyn y toiled?

 
Oes / Nac oes  
Oes / Nac oes  
Oes / Nac oes 
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Adeiledd

Sylwadau 

Waliau

Nenfwd

Lloriau

Bowl y toiled/sedd/ 
troethfa

Basnau golchi dwylo, 
ac ati

Goleuadau 

Ffenestri (os yw’n 
briodol)

Gwastraff

A oes biniau gwastraff yn cael eu 
darparu?    

A yw’n bosib agor y biniau  
gyda’ch troed? 

Ydy / Nac ydy

 
Ydy / Nac ydy 

A yw’r biniau mewn cyflwr da? 

A yw nifer y biniau a ddarperir yn 
foddhaol?  
(e.e. arwyddion o orlifo, ac ati)   

Ydyn /  
Nac ydyn

Ydy / Nac ydy 

Nodiadau ychwanegol (e.e. gwynt yn ymwneud â’r draeniau, ac ati)
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Atodiad D

Atebwch y cwestiynau isod gan ei bod yn bwysig i ni wybod beth yw eich barn chi am 
doiledau’r ysgol. Ticiwch y bocs cywir. Diolch am ateb yn onest.

1. A ydych chi‘n: bachgen?            merch?           Beth yw eich oedran? ……….............

 Ym mha flwyddyn ydych chi? ……….............

2. Beth ydych chi’n feddwl o doiledau’r ysgol? 

       Dymunol                   Gweddol           Eithaf gwael                           Ofnadwy

3. Ydych chi’n defnyddio toiledau’r ysgol? 

       Bob amser   Weithiau   Dim ond pan mae’n rhaid           Byth 

4. Pryd rydych chi’n defnyddio toiledau’r ysgol? 

       Dim ond amser egwyl       Dim ond yn ystod amser dosbarth            Pan fydd angen

5. Ydych chi’n golchi’ch dwylo ar ôl defnyddio toiledau’r ysgol?

       Bob amser      Weithiau   Byth

6. Ydych chi wedi dod ar draws y problemau   
 canlynol yn nhoiledau’r ysgol?

Byth Weithiau Yn aml

 Dim papur toiled

 Dim dŵr cynnes i olchi dwylo 

 Dim sebon i olchi dwylo 

 Dim tywel/sychwr dwylo  

 Gall pobl edrych dros/o dan y drws

 Drysau ddim yn cloi 

 Yn drewi, yn fudr/brwnt neu’n flêr/anniben 

 Toiledau wedi blocio neu ddim yn gweithio

 Dim digon o doiledau

 Ofni dysgwyr eraill yn y toiledau  

 Dim digon o amser i ddefnyddio’r toiled

 Ddim yn cael defnyddio’r toiled pan mae angen 

7. Rhowch farc allan o 10 i doiledau’ch ysgol ……….............

A hoffech ddweud unrhyw beth am doiledau’ch ysgol?  
Allwch chi awgrymu ffyrdd o’u gwella?

 

Holiadur Toiledau Ysgolion



45

Toiledau ysgol:  
Canllaw arfer da ar gyfer 
ysgolion yng Nghymru

Ionawr 2012

Hylendid da – Mae yn eich dwylo

Cydnabyddiaethau

Datblygwyd y cyhoeddiad hwn gan Lywodraeth Cymru â chymorth 
gweithgor. Hoffai Llywodraeth Cymru ddiolch i’r rhai a gymerodd ran 
yn y gwaith o lunio’r canllaw arfer da am eu cymorth:

• Mike Simmons – Iechyd Cyhoeddus Cymru 
• Jane Shepherd – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
• Daisy Seabourne – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
• Gareth Jones – Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru 
• Sarah Jones – Cyngor Caerdydd 
• Catherine Evans – Estyn.

Hoffai Llywodraeth Cymru ddiolch yn arbennig i’r sefydliadau 
canlynol am eu cymorth parhaus â’r canllaw hwn:

• Bog Standard 
• Education and Resources for Improving Childhood continence  

(ERIC).




