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Canllawiau “Arfer Da” ar gyfer Llety Amgen

 Gall Gymru gynnig llety sy’n llai traddodiadol neu sy’n llety gwahanol i’r arfer. Mae 
hyn yn dod yn boblogaidd iawn gan ddefnyddwyr sy’n chwilio am wyliau gwahanol. 
Er nad yw’r llety amgen hwn yn cael ei ystyried yn addas ar gyfer cynllun graddio neu 
gynllun dosbarthu, mae gan ymwelwyr fodd bynnag yr hawl i ddisgwyl bod rhyw safon 
benodol i’w gyrraedd. 

 Mae unrhyw un sydd am gael Croeso Cymru i gydnabod neu hyrwyddo’r math hwn o 
lety wneud cais pob blwyddyn a thalu am archwiliad i fodloni pob un o’r meini prawf 
canlynol. Mae’r diffiniad ar gyfer y math o lety y gellir ei archwilio o dan y cynllun hwn 
wedi ei roi o dan y penawd perthnasol o’r meini prawf o fewn y ddogfen isod. 

1. Isafswm y Meini Prawf ar gyfer “Llety Amgen” 

 Mae llety amgen yn cyfeirio at rai mathau o lety hunan-arlwyol, sydd efallai yn fwy 
anarferol. Mae nifer o’r ymwelwyr sy’n defnyddio’r math hwn o lety yn mwynhau 
profiad o ‘fynd yn ôl at fyd natur’, sy’n golygu llety sydd fel arfer yn wledig iawn. 

 Mae pwyslais cryf yn aml ar gynaliadwyedd, gyda mentrau rhad-ar-ynni a rheoli 
gwastraff a diogelu’r amgylchedd yn ganolog i ethos y busnes. 

 Gellir darparu llety amgen naill ai mewn strwythurau ‘parhaol’ neu ‘dros dro’ 
megis: 

 •  Wigwam, pod gwersylla, geo dome 

 •  Carafan Romani 

 •  Llety nomadaidd (e.e. tipi, iwrt, pabell safari) 

 •  Cerbyd trên wedi ei addasu, trelar/cwt bugail ac ati 

 •  Tŷ coeden, tŷ crwn, tŷ gwellt

 Mae isafswm y gofynion i fod yn rhan o’r cynllun ar gael ar:

 http://wales.gov.uk/topics/tourism/gradingl1/schemes/alternativetype/?skip=1&lang=cy

2. Canllawiau arfer da

 Mae’r rhan fwyaf o’r llety amgen yn ystyried bod o leiaf rhan o’r hyn y maent yn ei 
gynnig yn “unigryw”. Mae’n bosibl bod eu cynnyrch yn wahanol ac yn benodol, dyna 
pam y caiff pob busnes ei ystyried ar ei rinweddau ei hun. 

 

http://wales.gov.uk/topics/tourism/gradingl1/schemes/alternativetype/?skip=1&lang=cy
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3. Meysydd Asesu

3.1 Glanweithdra

 Mae’r llety yn lân, a dylid glanhau’r safle’n drwyadl yn rheolaidd.  

Llety • Sylw i’r llawr, llenni a chlustogau, ardaloedd storio, matiau 
ac ati. 

• Dillad gwely glân, ffres wedi’u crasu. 

Cyfleusterau Bwyta 
a’r Gegin 

• Angen monitro glanweithdra, dim bwlbiau wedi chwythu / 
offer wedi torri / llestri wedi cracio ac ati. 

• Lle deniadol i storio bwyd, offer coginio, tryledwyr golau 
uwchben glân, sêl glân i’r rhewgell ac ati.

Safle ei hun a 
Chyfleusterau 
Hamdden 

• Dylai’r safle gael ei fonitro yn dda heb ddim sbwriel. 

Mannau Sbwriel ac 
Ailgylchu 

• Dylai’r mannau hyn gael eu monitro yn rheolaidd heb ddim 
sbwriel. Byddai biniau wedi’u labelu yn ddefnyddiol. 

• Gellid cyflwyno polisïau amgylcheddol / ailgylchu ar 
wefannau a ffolderi gwybodaeth ar y safle. 

Y Toiledau a 
Chyfleusterau 
Ymolchi (Dynion a 
Merched) 

• Tystiolaeth o raglen lanhau reolaidd, arwynebedd yn 
sgleinio, digon o sebon, papur toiled ac ati. 

3.2 Rheoli yn Effeithlon – gwybodaeth i ymwelwyr cyn cyrraedd ac ar y safle

Gweithdrefnau 
Croesawu a 
Chyrraedd / 
Gwybodaeth am y 
Safle 

• Gwybodaeth cyn cyrraedd – cyfarwyddiadau cryno a chlir 
gyda manylion llywio â lloeren. 

• Dylai taflen wybodaeth am yr hyn sydd ei angen, fel 
esgidiau cerdded cryf, torts ac ati gael ei rhoi ar y wefan ac 
eto gyda’r manylion cadarnhau wrth fwcio. 

•  Dylai Datganiad Mynediad fod ar gael ar y wefan. 

• Dylid cael gweithdrefn glir ar gyfer ymwelwyr newydd. 
Mae angen cofrestru ymwelwyr. 

• Gwybodaeth frys – gwybodaeth ar lafar yn unig o bosib 
ac / neu gyda chynllun da iawn o’r safle yn y dderbynfa, a’r 
ymwelwyr newydd yn cael eu dangos i’r safle. 

• Darparu gwybodaeth ychwanegol am amwynderau / 
atyniadau lleol ac mae’n bosib bod tocynau mynediad 
rhatach / am ddim / braint i gyfleusterau neu atyniadau lleol 
ar gael, a thrwy hynny annog gweithio mewn partneriaeth a 
chynaliadwyedd busnesau lleol. 

• Gellir darparu hamperi / pecynnau croeso i ymwelwyr – 
mae’r elfen bersonol hon yn gwneud i’r gwesteion deimlo’n 
gartrefol. 
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Gwybodaeth i 
Dwristiaid 

• Dylai arddangosfa gynhwysfawr o wybodaeth leol 
/ ranbarthol fod ar gael, i gynnwys gwybodaeth am 
drafnidiaeth gyhoeddus, bwytai, siopau, tacsi ayb. 

• Yn ogystal â’r arddangosfeydd arferol o daflenni 
gwybodaeth ac awgrymiadau am weithgareddau awyr 
agored, bydd arddangosfeydd marchnata yn aml yn 
cynnwys gwybodaeth leol wedi’u paratoi’n bersonol. Bydd 
hyn fel arfer yn cynnwys cyngor a gwybodaeth nad yw’n 
cael ei gynhyrchu am resymau masnachol neu’n cael ei 
ysgogi gan hynny, ond a fyddai o ddiddordeb i westeion. 

• Dylid cyflwyno polisïau amgylcheddol / ailgylchu ar 
wefannau ac mewn ffolderi gwybodaeth i ymwelwyr. Dylai 
ffolderi gwybodaeth i ymwelwyr gynnwys cyngor am 
ddiogelwch tân a gweithdrefnau gadael mewn argyfwng a’r 
man cyfarfod. 

3.3 Llety 

Y Tu allan / Adeilad • Dylai’r addurno cyffredinol, a chyflwr yr adeilad fod yn dda, 
ni ddylai unrhyw ddifrod neu wisg fod yn amlwg. 

Addurn / Lloriau • Dylai pob agwedd ar hyn fod o safon uchel, ac mewn 
cyflwr da. 

Golau a Gwres • Golau effeithiol, wedi’i ddarparu drwy unrhyw ddull 
h.y.mae pŵer drwy’r prif gyflenwad, pŵer solar, torts i gyd 
yn dderbyniol, ffynhonnell wresogi / offer sy’n gweithio ac 
sy’n ddiogel, a dylai’r holl offer fod mewn cyflwr da. 

Dodrefn / 
Deunyddiau gan 
gynnwys Gwelyau a 
Dillad Gwely 

• Dylai pob dodrefn a’r deunyddiau fod yn gyfforddus ac yn 
addas ar gyfer y math o lety. 

• Matresi / platfform cysgu i gael eu darparu. 

Gofod / 
Cyfforddusrwydd 
/ Hawdd eu 
defnyddio 

• Defnydd da o le os oes prinder lle – mae angen ystyried ble 
y dylid storio eitemau personol. 

3.4 Cyfleusterau hamdden a chwaraeon 

Offer (dan dô) / 
(awyr agored)

• Mae angen i bob agwedd ar osodiadau a ffitiadau gael eu 
cynnal a’u cadw yn dda a bod mewn cyflwr da. 

Lle / 
Cyfforddusrwydd 
/ Hawdd eu 
Defnyddio 

• Offer mewn lle hwylus i’r ymwelwyr eu defnyddio
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3.5 Tir y Safle 

Golau • Dylid darparu digon o olau ar y safle, a gallai’r rhain fod yn 
olau solar. Mae angen i ffyrdd, llwybrau, rampiau, grisiau, a’r 
tu allan i adeiladau fod wedi eu goleuo yn dda. Os nad oes 
golau ar y safle, dylid darparu torts, er diogelwch. 

• Dylai mannau pwysig fel cyfleusterau gwasanaethu, 
toiledau, cawodydd a mannau coginio gael rhyw fath o olau. 

Arwyddion • Dylai unrhyw rybuddion neu arwyddion allanol, gan 
gynnwys arwyddion mynediad, cyfeiriad, cyfarwyddyd ac 
arwyddion am gyfleusterau fod mewn cyflwr da. 

Safleoedd Tân • Dylai cyflesuterau tân, gan gynnwys er enghraifft 
ddiffoddwyr tân, pibau dŵr, hydrant, rhybuddion tân a 
chlychau rhybudd tân fod mewn cyflwr da. 

• Dylid cael arwyddion clir yn tynnu sylw at leoliad y 
safleoedd hyn, a dylid sicrhau bod pob offer wedi ei osod yn 
ddiogel a’u bod yn sownd. 

Arwynebedd Ffyrdd 
a Llwybrau 

• Dylai mynediad ffordd / llwybr i’r safle fod mewn cyflwr 
da yn gyffredinol, yn rhydd o beryglon baglu gydag 
arwynebedd ffyrdd sydd wedi’u cynnal yn dda, a draenio da. 

Gwaredu Sbwriel 
(gan gynnwys 
cyfleusterau 
ailgylchu) 

• Canolfannau i gynnwys gwaredu sbwriel / ailgylchu, i 
gynnwys biniau symudol, biniau, sgipiau a chynwysyddion 
math ‘Sulo’. Rhaid eu cadw mewn cyflwr da. 

Byrddau Picnic, 
BBQ a Chegin y 
Gwersyllwyr ac ati 

• Barbeciwiau pwrpasol a cheginau i wersyllwyr eu 
defnyddio. 

• Lleoliad y barbeciw i’w ystyried rhag ofn ei fod yn rhy agos 
at leiniau eraill, ac iddynt gael eu tarfu gan y mwg a’r sŵn. 

• Byrddau picnic cadarn ac mewn cyflwr da. 

• Llochesi coginio o safon uchel, digon o le, wedi’u 
cynllunio’n dda ac yn ddeniadol. 

Tirlunio a Chynnal 
a Chadw’r Tir 

• Tystiolaeth glir o gynnal y tir drwy’r safle yn effeithiol ac yn 
barhaus. 

• Consider the presentation and maintenance of grassed 
areas, benches and fencing / storage and maintenance 
compounds.

Cynllun y Safle • Ystyried y gofod rhwng y lleiniau gan gynnwys y maes 
parcio. 

• Asesu’r ymdrechion sy’n cael eu gwneud i ganiatâu 
preifatrwydd a gofod rhwng lleiniau. 

• Dylid ystyried defnyddio sgrinio naturiol a safleoedd llawn 
dychymyg hefyd yn hytrach na rhesi ochr yn ocrh. 

• Dylid lleoli’r lleiniau i sicrhau bod yr ymwelwyr yn 
mwynhau cymaint o olygfeydd a phreifatrwydd â phosib. 

• Dylai pob llain wneud y gorau o’r olygfa / awyrgylch. 
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Cysylltiadau i 
Wasanaethu’r 
Lleiniau 

• Gallai ansawdd a chyflwr pob cysylltiad i wasanaethau 
gynnwys pŵer, dŵr, carthffosiaeth a draenio. 

• Dylai pob uned fod wedi’u cysylltu i’r gwasanaethau, a’u 
bod yn cael eu cynnal i safon uchel a’u sgrinio pan yn bosibl. 

3.6 Cyfleusterau Toiled ac Ymolchi 

Y Tu Allan a Blaen 
yr Adeilad 

• Adeiladau wedi’u cynnal yn dda, cyflwr allanol adeiladau yn 
lân a ffres.

Addurn • Gorchudd y waliau a’r nenfwd wedi’i osod yn dda ac mewn 
cyflwr da, a phob gwaith paent yn lân a ffres. 

Lloriau • Lloriau o safon unffurf, byddai gwrthlip yn ddelfrydol, a 
dylid gosod y llawr yn broffesiynol a’i gadw mewn cyflwr da.

Goleuo • Lefelau cyffredinol o oleuo drwy bob cyfleuster. 

• Digon o olau yn y rhan fwyaf o ardaloedd i fod yn 
gyfforddus, byddai golau tasg yn defnyddiol. 

Gwresogi ac Awyru • Darparu gwres ac awyru, yn effeithlon i bob cyfleuster. 

• Awyru cyffredinol effeithiol, a ble y bo gwresogi, mae’n 
rhaid i’r offer gael ei gynnal a’u bod yn gweithio’n dda. 

Gosodiadau, 
Ffitiadau a 
Chyfleusterau 
Ymolchi / 
Cawodydd 
(Toiledau, 
Cawodydd a 
Dysglau Ymolchi) a 
Thoiledau Compost 

• Dylai ansawdd a chyflwr pob offer ymolchi fod mewn 
cyflwr da, wedi ei ffitio’n dda a’u cynnal a’u cadw yn dda. 

• Dylid sicrhau digon o bwysau dŵr a draenio boddhaol i 
ddefnyddio’r cyfleustera. 

• Dylai popeth o fewn ciwbicl y cawodydd gael eu cynnwys 
yma, silffoedd, seddi, gwaelodion ac ati, gan gynnwys waliau 
rhannu / llenni’r cawodydd os yn berthnasol. 

• Dylid darparu cyfarwyddiadau ar ddefnyddio’r toiledau 
compostio ac ati yn y ffolder gwybodaeth i ymwelwyr. 

Gofod / 
Cyfforddusrwydd 
/ Hawdd eu 
defnyddio 

• Dyluniad a chynllun y cyfleusterau, dylid cael digon o le 
i newid, a gosodiadau a ffitiadau wedi eu gosod yn dda er 
hwylustod. 

3.7 Cegin y Gwersyllwyr a’r gegin fwyta 

Golchi llestri • Cynllun da i’w defnyddio’n gyfforddus. 

• Byddai darparu ardal olchi llestri o safon er hwylustod o 
fudd. 

• Byddai cyfleuster wedi’i gwmpasu’n gyfan gwbl, gyda 
nodweddion fel lloches wedi’i gorchuddio a’i chwmpasu’n 
rhannol / ar agor ar ddwy ochr, goleuo da ar gyfer tasgau. 

• Dylid gwneud ymdrech amlwg i wneud y cyfleuster yn 
ddeniadol ac yn hawdd i’w ddefnyddio. 
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Offer • Offer o safon, hawdd eu defnyddio ac mewn cyflwr diogel 
h.y. sinciau dur di-staen, cyfleuster draenio da ac ati. 

• Gosodiadau a ffitiadau o safon, unedau storio mewn cyflwr 
da. 

• Offer trydanol, offer cynhesu dŵr, popdai ac ati mewn 
cyflwr da. 

Addurn / Lloriau • Mae’n syniad da defnyddio byrddau wal neu deilio os yn 
addas, a dylai’r llawr fod yn hawdd i’w olchi a’i gadw’n lân. 

Goleuo a Gwres • Wedi ei oleuo’n dda e.e. tiwbiau fflwroleuol a thryledwrion 
neu olau am i lawr yn y to, byddai goleuo ar gyfer tasgau yn 
ddefnyddiol. 

Llestri / Offer 
coginio 

• Amrywiaeth dda o offer, yr offer coginio yn amrywio 
mewn maint yn enwedig os yw’r safle yn darparu ar gyfer 
grwpiau. 

• Dylai’r offer fod mewn cyflwr da. 

Gofod / 
Cyfforddusrwydd 
/ Hawdd eu 
Defnyddio 

• Cynllun da, ardaloedd sbwriel ac ailgylch cyfagos. 

• Digon o le i nifer o bobl ddefnyddio’r cyfleuster, a digon o 
le yn y rhewgelloedd ac ati. 

• Dylai’r ardal fwyta / gegin gael ei chynllunio’n dda gyda 
digon o le i bawb symud o gwmpas a gweithio. 

• Digon o le i baratoi, storio a choginio bwyd. 

4 Casgliad – argraff gyffredinol 

 Er mwyn cael gwobr “sicrwydd ansawdd” ar gyfer “Llety Amgen” dylai agweddau 
cyffredinol y busnes fod o safon “da” o ran ansawdd. 
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Rhoddir yr wybodaeth yn y cyhoeddiad hwn gyda phob 
ewyllys da a gwnaed pob ymdrech i sicrhau ei bod yn 
gywir. Ni all Croeso Cymru dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw 
wall na chamddehongli. Caiff pob atebolrwydd am golled, 
siomedigaeth, esgeulustod neu ddifrod arall a achosir gan 
ddibyniaeth ar yr wybodaeth a geir yn y cyhoeddiad hwn ei 
eithrio drwy hyn.

© Hawlfraint y Goron 2014
WG22446
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