Atodiad B Cwestiynau'r Ymgynghoriad
Dyddiad: 8 Awst 2022

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ydym ni. Rydym yn gyfrifol am wella ac
amddiffyn yr amgylchedd, tyfu’r economi werdd, cynnal cymunedau gwledig ffyniannus a
chefnogi ein diwydiannau bwyd, ffermio a physgota o safon byd-eang.
Rydym yn gweithio’n agos gyda’n 33 o asiantaethau a chyrff hyd braich ar ein huchelgais i
wneud ein haer yn burach, ein dŵr yn lanach, ein tir yn fwy gwyrdd a’n bwyd yn fwy
cynaliadwy. Ein cenhadaeth yw adfer a gwella’r amgylchedd ar gyfer y genhedlaeth nesaf,
a gadael yr amgylchedd mewn cyflwr gwell nag y cawsom ef.
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Yn yr Atodiad hwn ceir y cwestiynau yr ydym yn eu gofyn yn yr ymgynghoriad yma.

Cwestiwn 1 Beth yw eich enw?
Cwestiwn 2 Beth yw eich cyfeiriad e-bost?
Cwestiwn 3 Pa un o’r dewisiadau sydd yn eich disgrifio chi orau?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gweithgynhyrchwr
Dosbarthwr
Profwr Manwerthu
Corff ardystio / ffitiadau dŵr
Cymdeithas Broffesiynol
Cymdeithas Fasnach
Dylunydd / rhagnodwr
Dylunydd cynnyrch
Rheolwr eiddo
Cyflenwr dŵr
Unigolyn
Arall, dywedwch beth

Cwestiwn 4 Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, beth yw ei enw?
Cwestiwn 5 Beth yw maint y cwmni yr ydych chi’n ei gynrychioli?
•
•
•
•

Llai na 10 o gyflogeion a/neu drosiant o lai na £2 filiwn
10-49 o gyflogeion a/neu drosiant rhwng £3 a 10 miliwn
50-249 o gyflogeion a/neu drosiant rhwng £11 a 50 miliwn
250 neu fwy o gyflogeion a/neu drosiant o fwy na £51 miliwn

Cwestiwn 6 Ym mha ranbarth ydych chi’n gweithio?
•
•
•
•
•
•

Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Y Deyrnas Unedig i gyd
Arall, dywedwch beth

Cwestiwn 7 Fyddech chi’n hoffi i’ch ymateb fod yn gyfrinachol?
•
•

Byddwn
Na

Os mai ‘byddwn’ wnaethoch chi ei ddweud, rhowch eich rheswm.
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Cwestiwn 8 Disgrifiwch yn gryno, os gwelwch yn dda, beth ydy’ch diddordeb chi yn yr
ymgynghoriad.
Cwestiwn 9 I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno y dylai fod taflen cod prawf
newydd ar gyfer trefniant atal ôl-lifiad ychwanegol sy’n benodol ar gyfer toiledau?
•
•
•
•
•
•

Cytuno'n gryf
Cytuno
Niwtral
Anghytuno
Anghytuno'n gryf
Dim yn gwybod/dim ateb

Os ydych chi’n anghytuno neu’n anghytuno’n gryf, rhowch eich rheswm.
Cwestiwn 10 I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r newidiadau arfaethedig
i’r Fanyleb ynghylch Atal Ôl-lifiad?
•
•
•
•
•
•

Cytuno'n gryf
Cytuno
Niwtral
Anghytuno
Anghytuno'n gryf
Dim yn gwybod/dim ateb

Os ydych chi’n anghytuno neu anghytuno’n gryf, rhowch eich rheswm.
Cwestiwn 11 I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r newidiadau arfaethedig i Fanyleb
Perfformiad Switiau Toiled?
•
•
•
•
•
•

Cytuno'n gryf
Cytuno
Niwtral
Anghytuno
Anghytuno'n gryf
Dim yn gwybod/dim ateb

Os ydych chi’n anghytuno neu’n anghytuno’n gryf, rhowch eich rheswm.
Cwestiwn 12 I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r newidiadau arfaethedig i’r daflen cod
prawf bwlch aer Math AC (TCS 2213.15)?
•
•
•
•
•
•

Cytuno'n gryf
Cytuno
Niwtral
Anghytuno
Anghytuno'n gryf
Dim yn gwybod/dim ateb

Os ydych chi’n anghytuno neu’n anghytuno’n gryf, rhowch eich rheswm.
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Cwestiwn 13 I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â chreu, diwygio ac adalw
taflenni cod prawf Rheoleiddiwr (ac eithrio 2213.20 a 2213.15 y gwnaethom holi amdanynt
yng nghwestiynau 9 a 12 yn y drefn honno)?
•
•
•
•
•
•

Cytuno'n gryf
Cytuno
Niwtral
Anghytuno
Anghytuno'n gryf
Dim yn gwybod/dim ateb

Os ydych chi’n anghytuno neu’n anghytuno’n gryf, rhowch eich rheswm.
Cwestiwn 14 I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno ein bod wedi rhoi’r
amddiffyniadau cywir yn eu lle i ddiogelu iechyd y cyhoedd?
•
•
•
•
•
•

Cytuno'n gryf
Cytuno
Niwtral
Anghytuno
Anghytuno'n gryf
Dim yn gwybod/dim ateb

Os ydych chi’n anghytuno neu’n anghytuno’n gryf, rhowch eich rheswm.
Cwestiwn 15 I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno ein bod wedi ystyried y
costau, yr effeithiau a’r buddion yn gywir a bod ein hamcangyfrifon yn gywir?
•
•
•
•
•
•

Cytuno'n gryf
Cytuno
Niwtral
Anghytuno
Anghytuno'n gryf
Dim yn gwybod/dim ateb

Os ydych chi’n anghytuno neu’n anghytuno’n gryf, rhowch eich rheswm.
Cwestiwn 16 I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno y dylai’r llywodraeth gymryd
camau i leihau effaith toiledau sy’n gollwng?
•
•
•
•
•
•

Cytuno'n gryf
Cytuno
Niwtral
Anghytuno
Anghytuno'n gryf
Dim yn gwybod/dim ateb

Os ydych chi’n anghytuno neu’n anghytuno’n gryf, rhowch eich rheswm.
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Cwestiwn 17 Gosodwch (yn nhrefn pwysigrwydd) bob un o’r dulliau canlynol o ran eu
haddasrwydd i fynd i’r afael â cholli dŵr o doiledau sy’n gollwng:
•
•
•
•
•
•
•
•

Delio/mynd i’r afael â’r risgiau o amgylch cynhyrchion sydd heb gael eu profi
Adolygu’r rheoliadau sy’n cefnogi profion a safonau a sicrhau eu bod yn addas i’r
diben ar gyfer amgylchedd dŵr y Deyrnas Unedig.
Datblygu safonau a dulliau profi sy’n gwella addasrwydd i’r diben o ran falfiau
toiledau ac amgylchedd dŵr y Deyrnas Unedig.
Datblygu safonau a dulliau profi sy’n nodi cyfansoddiad deunyddiau / dyluniadau
sydd yn fwyaf tebygol o fethu pan fyddant yn eu lle.
Gwneud rheoliad i wahardd defnyddio deunyddiau penodedig sydd fwyaf tueddol i
ollwng oherwydd methiant.
Gwneud rheoliad i gefnogi datblygu mathau penodol o ddyluniadau (er enghraifft,
ailosod gorlif allanol, toiledau seiffon dwrlif isel neu ddeuol)
Gwahardd dyluniadau falfiau toiled sydd fwyaf tueddol i fethiant a gollwng;
Creu ffordd, debyg i achrediad Diogelwch Nwy, i ddeall yn rhwydd gymhwyster
plymer i osod gosodiadau a ffitiadau;

Cwestiwn 18 Rhowch unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth sydd gennych, os gwelwch yn
dda, i gefnogi eich ateb i Gwestiwn 17. Mae gennym ddiddordeb mewn deall mwy
ynghylch:
•

•
•
•
•

Pa fecanwaith fyddai ei angen i alluogi’r llywodraeth, gweithgynhyrchwyr ac yn y
blaen i rannu gwybodaeth a manylion fyddai’n arwain at ddeall y deunyddiau /
dyluniadau hyn yn well er mwyn gwella cynhyrchion;
Deunyddiau penodol y canfuwyd eu bod yn methu yn eu lle;
Dyluniadau falfiau mewnfa a dwrlif penodol sy’n arwain at fethiannau;
Dyluniadau “wasieri” sy’n methu er enghraifft, ydy hyn yn ganlyniad dewis, trwch
neu siâp y deunydd;
Pa wybodaeth/ymchwil fyddai ei hangen er mwyn gwella gweithdrefnau a safonau
profi er mwyn lleihau’r nifer o achosion o “doiledau’n gollwng”.

Cwestiwn 19 I ba raddau yr ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno bod digon o amser i
newid i’r gofynion newydd?
•
•
•
•
•
•

Cytuno'n gryf
Cytuno
Niwtral
Anghytuno
Anghytuno'n gryf
Dim yn gwybod/dim ateb

Os ydych chi’n anghytuno neu’n anghytuno’n gryf, rhowch eich rheswm.
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