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Annwyl Janet, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 30 Hydref 2019 at Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a'r Prif 
Chwip, ynglŷn â thoiledau 'Mannau Newid' (Changing Places). Rwy'n ymateb am fod 
Rheoliadau Adeiladu a Chynllunio yn fy mhortffolio i.  
 
Mae Polisi Cynllunio Cymru yn cael ei ategu gan ganllawiau sy’n annog y rhai sy’n ceisio 
caniatâd i godi adeiladau masnachol cyhoeddus a newydd i gynnwys cyfleuster toiled 
Mannau Newid hygyrch yn eu cynlluniau, yn ogystal â thoiledau hygyrch safonol. 
 
Mewn rhai adeiladau mae'r Rheoliadau Adeiladu eisoes yn annog datblygwyr i ddarparu 
toiled mawr neillryw sy'n cynnwys bwrdd newid ar gyfer oedolion.  Fodd bynnag, ar hyn o 
bryd mae fy swyddogion yn ystyried sut y gellid atgyfnerthu'r ddarpariaeth hon i gynyddu 
nifer y toiledau Mannau Newid mewn adeiladau cyhoeddus mawr.  
 
Mae'r opsiynau sy'n cael eu hystyried yn cynnwys:  
 

 Gwella'r canllawiau yn Rhan M o'r Rheoliadau Adeiladu (Mynediad at Adeiladau a'r 
Defnydd ohonynt);  

 Sicrhau bod rhagor o doiledau Mannau Newid yn cael eu darparu drwy'r broses 
gynllunio, lle mae Strategaeth Toiledau awdurdod lleol yn dangos bod angen lleol;  

 
Yn ogystal, rydym yn ystyried ei gwneud yn ofynnol darparu toiledau Mannau Newid mewn 
rhai prosiectau sy'n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru.  
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Dim ond mewn rhai amgylchiadau lle mae gwaith yn cael ei wneud y mae'r Rheoliadau 
Adeiladu'n berthnasol. Mae angen i unrhyw newid arfaethedig i'r Rheoliadau Adeiladu gael 
ei ategu gan gamau gweithredu eraill sydd â'r nod o gynyddu nifer y toiledau Mannau Newid 
sy'n cael eu darparu.  
 
Pan fyddaf wedi derbyn eu cyngor, byddaf yn gallu ystyried pa newidiadau y dylid eu 
gwneud i'r canllawiau yn y Rheoliadau Adeiladu. Bydd unrhyw newidiadau'n destun 
ymgynghoriad cyhoeddus.  
 
Yn gywir,  

 
Julie James AC/AM 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government  


