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Fersiwn: CYTUNEDIG  

  

Cyfranogwyr y Cyfarfod yn Atodiad A  

  

Prif bwyntiau'r cyfarfod:  

  

1. Cyflwyniadau:  

Croesawodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth y Prif Weinidog i'r 

grŵp a diolchodd iddo am roi o'i amser.  Cyflwynodd Jason Thomas aelodau'r grŵp i'r Prif 

Weinidog a diolchodd i'r grŵp am gyfarfod bob dydd Gwener ers dechrau'r argyfwng. 

Nododd fod y grŵp bob amser yn adeiladol ac yn gweithio fel tîm.  Nododd JT fod y Prif 

Weinidog yn ymwybodol o'r holl broblemau a'i fod yn gwybod bod pawb yn awyddus i gael 

syniad o'r hyn y gallai'r Prif Weinidog ei gyhoeddi'r diwrnod canlynol.   

  

2. Sylwadau'r Prif Weinidog:  

Diolchodd y Prif Weinidog i'r grŵp am sicrhau ei fod yn cael yr holl wybodaeth a dywedodd ei 

fod yn cyfarfod yn rheolaidd â Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, y DW a 

JT er mwyn cadarnhau dealltwriaeth o'r pryderon a'r niwed i'r economi ymwelwyr.  Fodd 

bynnag, roedd hwn yn argyfwng iechyd y cyhoedd ac roedd COVID-19 ym mhobman o hyd, 

a bob diwrnod roedd ganddo'r ddyletswydd boenus o gadarnhau nifer y marwolaethau yng 

Nghymru. Serch hynny, roeddem yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â'r sefyllfa ond ni allem 

wneud unrhyw beth a fyddai'n effeithio ar yr ychydig o hyblygrwydd a oedd gennym. Felly, 

roedd yr economi ymwelwyr yn cael ei hystyried o'r safbwynt hwnnw a chyn ystyried 

materion economaidd a chydsyniad cymunedol. Roedd angen trin cymunedau mewn modd 

sensitif – pe byddem yn cyrraedd pwynt lle gallem ailagor popeth ond wedyn bod ymwelwyr 

yn gweld arwyddion “Go Home” ym mhobman, byddai'r darlun hwnnw o Gymru yn un 

parhaus. Dywedodd y Prif Weinidog fod angen i'r diwydiant fynd â'r gymuned gydag ef.  

  

Dywedodd y Prif Weinidog y byddai penderfyniadau terfynol ar gyhoeddiad y diwrnod 

canlynol yn cael eu gwneud yn nes ymlaen, ar ôl y cyfarfod hwn, ond roedd yn gobeithio y 

gallai nodi y gellid agor yr economi ymwelwyr mewn ffordd ofalus. Amlinellodd yr hyn a 

fyddai'n cael ei nodi nawr ond y byddai'r penderfyniadau terfynol yng nghyd-destun y feirws 

yn cael eu gwneud yn agosach at yr amser ac y gallai pethau newid. Roedd hyblygrwydd ar 

hyn o bryd, ond roedd yn hawdd colli'r hyblygrwydd hwnnw ac roedd angen inni fod yn ofalus 

na fyddai ymddygiad pobl yn amharu ar hyn. Byddai camau'n cael eu cymryd yn raddol gyda 

llety hunan-gynhaliol fel man cychwyn – roedd y feirws yn ffynnu pan oedd pobl yn rhannu 

pethau, felly roedd llai o risgiau os nad oedd pethau'n cael eu rhannu. Byddai hyn yn dangos 

i gymunedau pryderus bod y diwydiant yn ceisio bod yn ofalus ac yn ystyried eu pryderon o 

ddifrif.  

  

Byddai llety hunan-gynhaliol heb gyfleusterau a rennir (carafannau sefydlog, bythynnod, 

gwestai ystafell yn unig ac ati) yn cael eu nodi, a gallai'r busnesau hynny ddechrau mynd ati 

i baratoi nawr er mwyn sicrhau bod mesurau diogelu ar waith, ystyried ailagor gwasanaethau 

cefnogol a chynnal sgyrsiau â'r gymuned. Roedd y Prif Weinidog yn ymrwymedig i wneud 

hyn mewn ffordd a oedd yn achub rhywbeth i'r diwydiant drwy gynnig y gobaith o ailagor ac, 

os byddai popeth yn mynd yn dda, efallai y gallai mwy ddilyn cyn diwedd y tymor. Diolchodd 

y DW i'r Prif Weinidog am amlinellu'r sefyllfa a bod yn ystyriol o bryderon y sector wrth 

gydbwyso â phryderon iechyd y cyhoedd. Gwahoddodd JT sylwadau/cwestiynau gan y grŵp 

– fe'u rhannwyd fel a ganlyn:  
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Andrew Campbell – Cynghrair Twristiaeth Cymru  

- Diolchodd i'r Prif Weinidog am ei ystyriaeth a'i neges gadarnhaol a chyfeiriodd at y parch y 

mae'r Prif Weinidog wedi'i ennill ledled y wlad yn ystod yr argyfwng hwn.  

- Canmolodd y ddau Weinidog yn ogystal â Jason Thomas a'i dîm.  

- Rhoddodd dawelwch meddwl i'r Prif Weinidog y byddai aelodau'r Gynghrair yn gweithio'n 

ddiogel ac yn cydweithio â chymunedau, a bod y canllawiau'n barod yn y rhan fwyaf o 

achosion.  

- Roedd gwrthwynebiad cymunedau yn amlwg wedi lleihau gan fod pobl yn sylweddoli'n araf 

pa mor bwysig yw twristiaeth i'r economi.  

- Roedd AC yn fodlon ar y newyddion a gyflëwyd gyda'r rhybudd y gallai pethau newid, ond 

gofynnodd i'r Prif Weinidog beth oedd yr amserlenni ar gyfer agor agweddau eraill ar y 

sector? 

- Dywedodd y Prif Weinidog y byddai'n llunio cyfres o gamau i'w cymryd yn ystod y 3 

wythnos nesaf a byddai hefyd yn edrych y tu hwnt i'r 3 wythnos, fel y gwnaeth wrth roi 

gwybod i'r sector manwerthu y gallai agor ac yn y blaen. Roedd y sector hwn wedi gwneud 

yn dda ac, o ganlyniad, byddai'r Prif Weinidog yn rhoi caniatâd iddo agor o ddydd Llun ond 

gyda rheolau cadw pellter cymdeithasol a mesurau eraill. Dyma sut y byddai'r Prif Weinidog 

yn gweithredu a byddai'n nodi rhannau eraill o'r economi mewn ffordd debyg. Yn ogystal, 

dywedodd y Prif Weinidog nad oedd Cymru gyfan yr un peth ac mae'n bosibl y byddai 

problemau lleol mewn rhai ardaloedd ac ni fyddem o reidrwydd yn llacio'r cyfyngiadau ar yr 

un cyflymder ym mhob man.  

  

Dave Chapman – UK Hospitality Cymru  

- Ategodd y diolchiadau a'r gwerthfawrogiad a grybwyllwyd gan AC.  Croesawodd DC y 

cynnig arfaethedig i ailagor yn rhannol a oedd yn ddechrau da, ond roedd yn credu mai 

dechrau proses 2 flynedd oedd hyn i ddiogelu llesiant, swyddi a chymunedau, felly roedd 

angen inni gynllunio ymlaen llaw. Roedd UKH yn gweithio ar gynllun cyfannol ond byddai 

angen parhau â'r cynllun ffyrlo/lleihau'r cynllun yn raddol a darparu cymorth wedi'i deilwra i 

fusnesau.  

- Cynigiodd DC i UKH weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i lunio 

dadl gryfach i Lywodraeth y DU am gyllid ychwanegol – gallai UKH helpu i gyflwyno'r achos.  

- Dywedodd y Prif Weinidog fod canllawiau yn bwysig iawn er mwyn sicrhau llesiant a rhoi 

tawelwch meddwl i weithwyr a chwsmeriaid – roedd paratoi yn hanfodol.  

- O ran cymorth ariannol, roedd y Gronfa Cadernid Economaidd £500miliwn ar gael a oedd 

yn cael ei defnyddio i lenwi'r bylchau ym mhecyn mesurau'r DU, er eu bod yn ddigynsail, ac 

roeddent yn gweithredu'n gyflym ond roedd y Prif Weinidog am i'r Canghellor barhau â'r 

trefniadau ffyrlo.  Diolchodd y Prif Weinidog i DC am gynnig helpu.  

  

Ian Edwards – Gwesty Hamdden y Celtic Manor – VisitBritain (Cynrychiolydd Cymru)  

- Ategodd IE y diolchiadau a'r gwerthfawrogiad a grybwyllwyd gan aelodau eraill. Dywedodd 

IE fod ei holl sylwadau yn dod gyda'r rhybudd ein bod mewn argyfwng iechyd y cyhoedd a'n 

bod yn gweithredu, yn gywir ddigon, gan gadw hynny mewn cof. Roedd yr economi mewn 

sefyllfa anffodus a dywedodd IE ei fod am gynnig cymorth i Lywodraeth Cymru wrth 

gyflwyno'r achos i'r Canghellor.  Roedd bywydau a bywoliaeth pobl y tu ôl i'r ffigurau a 

ddyfynnwyd – roedd posibilrwydd y gallai 3,500 o bobl golli eu swyddi yng Ngwesty 

Hamdden y Celtic Manor yn unig.  

- Roedd IE yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ein cadw'n ddiogel a llwyddo i gael 

cymunedau i gydymffurfio ar y cyfan. Fodd bynnag, dim ond pan oeddem yn hyderus y gellid 

agor y drysau mewn ffordd ddiogel a chyfrifol y dylid gwneud hynny. Dywedodd IE fod angen 

help Llywodraeth Cymru ar y sector er mwyn rhoi hwb i'r economi yng Nghymru gan y 

byddai pobl ond yn dod os byddant yn cael gwybod ei bod yn ddiogel – roedd angen 
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meithrin ymddiriedaeth defnyddwyr nawr ac roedd angen i'r negeseuon ddarparu'r 

ymddiriedaeth honno.  

- Dywedodd y Prif Weinidog fod y sefyllfa fel cerdded rhaff – ar un llaw roeddech am ddweud 

bod pethau'n gwella, ond nid oeddech am fentro cynyddu'r rhif R.  Dywedodd y Prif Weinidog 

y byddai'n meddwl am y negeseuon.  

- Cyfeiriodd y Prif Weinidog at neges Visit Britain yn annog pobl i fynd ar “wyliau gartref” a'r 

ffaith y byddai hyn yn dda i Gymru ac y gallem fanteisio ar y cyfle. Dywedodd JT y byddai 

Gogledd Iwerddon a'r Alban yn hyrwyddo ymgyrchoedd tebyg.   

  

Paula Ellis – Cadeirydd, Fforwm Twristiaeth De-orllewin Cymru  

- Cyflwynodd JT PE gan ddweud y dylai gael cydnabyddiaeth arbennig am ymdrin ag 

amgylchiadau lleol anodd iawn wrth ymgymryd â'i rôl fel cadeirydd y fforwm.  Diolchodd PE i 

JT a dywedodd ei bod yn anrhydedd gwasanaethu'r rhanbarth ac, er ei fod wedi bod yn 

heriol, roedd yn benderfynol o barhau i gynrychioli'r diwydiant yn rhanbarth y de-orllewin.  

Diolchodd PE i'r Prif Weinidog am siarad â'r grŵp ac am amlinellu'r hyn a allai ddigwydd dros 

yr wythnosau nesaf mewn ffordd gadarnhaol.  
- Gofynnodd PE am eglurder o ran sut y byddai'r cyfyngiad pum milltir yn gweithio wrth i 

sectorau o'r diwydiant ailagor.   

- Dywedodd y Prif Weinidog y byddai'r cais i “aros yn lleol” yn dod i ben unwaith y byddem yn 

agor yr economi ymwelwyr ac y byddai'n cyhoeddi hyn ond, eto, dim ond os byddai'r holl 

dystiolaeth yn cefnogi'r newid hwn y byddai hyn yn digwydd.  
  

- Steve Hughson – Cadeirydd, Fforwm Twristiaeth Canolbarth Cymru  

- Roedd SH yn ddiolchgar am bopeth roedd y Prif Weinidog yn ei wneud ar ran y sector 

twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau ac am y cymorth a'r arweinyddiaeth. Fodd bynnag, 

roedd rhai busnesau wedi gorfod dileu swyddi a chau busnesau. Felly roedd angen 

cynlluniau tymor hwy ar gyfer darparu cymorth yn hyn o beth: roedd angen estyn y cynllun 

ffyrlo neu o leiaf ei gadw yn y sectorau yr effeithiwyd yn andwyol arnynt.  

- Gofynnodd SH am drafodaethau â Gweinidogion y DU hefyd a'r rhagolygon ar gyfer 

digwyddiadau lle mae'n bosibl na fyddai busnesau'n cael y cyfle i gynhyrchu unrhyw incwm 

yn 2020 na 2021.  

- Dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn achub ar bob cyfle i ymgysylltu â San Steffan.  Roedd 

y Prif Weinidog yn cyfarfod yn rheolaidd ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru a oedd â sedd ar 

Gabinet y DU. Roedd cyfarfod wedi'i drefnu rhwng y Prif Weinidog a Michael Gove y diwrnod 

canlynol am amrywiaeth o faterion, gan gynnwys y rheol 2m.  Roedd y Prif Weinidog yn 

obeithiol y byddai patrwm o ymgysylltu, ond roedd hefyd wedi siarad â'r Canghellor ac roedd 

Ken Skates yn bwydo i mewn i'r BEIS. Ychwanegodd y DW fod ganddo gydberthynas 

ardderchog â Nigel Huddleston yn yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau 

a Chwaraeon.  

- Cadarnhaodd y Prif Weinidog nad oedd digwyddiadau ar yr agenda uniongyrchol. Roedd 

Llywodraeth y DU wedi sôn rhywfaint am becyn diwylliant (roeddem yn gobeithio y byddem 

yn cael symiau canlyniadol Barnett ar ei gyfer) ond nid oedd unrhyw beth ar y ffordd eto. 

Roedd y Prif Weinidog yn obeithiol y byddai pecyn yn cael ei gyhoeddi i gynnal y sector 

digwyddiadau a'r celfyddydau, ond byddai cryn amser cyn y gallai cynulliadau torfol 

ailddechrau. Roedd y Prif Swyddog Meddygol wedi cadarnhau bod sŵn yn ffactor mawr 

mewn cyngherddau a gigiau a fyddai'n cyfrannu at drosglwyddo'r clefyd gan fod pobl yn 

sefyll yn agosach at ei gilydd er mwyn clywed ei gilydd yn siarad. Roedd y feirws wedi 

ailafael mewn rhannau o Ewrop gan fod y sector hwnnw wedi symud yn rhy gyflym.  

- Diolchodd SH i'r Prif Weinidog am ei onestrwydd a'i amser a dywedodd fod y grŵp yn 

barod i gefnogi Llywodraeth Cymru. Cyfeiriodd y DW at bwysigrwydd y Sioe Frenhinol i 

Gymru.  
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- Crybwyllodd JT y Gronfa Adfer Ddiwylliannol a dywedodd ein bod yn rhoi pwysau ar yr 

Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon am ragor o fanylion.  

  

Michael Bewick – Cadeirydd, Fforwm Twristiaeth Gogledd Cymru  

- Ategodd MB y diolchiadau a'r gwerthfawrogiad a gyflëwyd gan yr aelodau eraill hefyd. 

Dywedodd MB eu bod yn gwbl unedig yn y gogledd o ran teimlo'n ddiogel, ond roedd 

perchenogion busnesau mewn sefyllfa anobeithiol ac nid oedd pethau'n argoeli'n dda iddynt. 

Fodd bynnag, roedd MB am roi tawelwch meddwl i'r Prif Weinidog eu bod yn paratoi yn y 

ffordd roedd y Prif Weinidog yn ei hawgrymu, gan ddechrau ar lefel isel, siarad â 

chymunedau a meithrin ymddiriedaeth. Roedd perchenogion busnesau yn awyddus i agor 

os gallant aros ar agor. Gofynnodd MB i'r Prif Weinidog am y rhagolygon ar gyfer agor 

atyniadau dan do, bariau, bwytai ac ati.  

- Dywedodd y Prif Weinidog fod awgrymiadau gan sefydliadau dibynadwy yn aml yn mynd 

yn bell – cynghorau cymuned, awdurdodau lleol, Undebau Llafur ac ati – lle maent yn nodi 

eu bod wedi ymgysylltu â Llywodraeth Cymru neu fusnes lleol ac ati.  

- Dywedodd y Prif Weinidog yr hoffai gael amserlen ar gyfer bariau a bwytai ond ei fod am 

ddefnyddio'r 3 wythnos nesaf i gynnal rhagor o sgyrsiau. Roedd dadleuon dros lacio'r 

cyfyngiadau ar gyfer sefydliadau awyr agored yn gynt na rhai dan do.  Ond roedd yn anos 

llacio'r cyfyngiadau dan do. Byddai'n ystyried cynnig mwy o amserlen ar gyfer y rhan honno 

o'r economi.  

  

Steven Jones – CLlLC  

- Yn dilyn y drafodaeth am gaffis, bariau a bwytai, dywedodd SJ fod awdurdodau lleol yn 

awyddus i ailagor lleoliadau mewn modd diogel a graddol.  Roedd awdurdodau lleol yn 

awyddus i ddatblygu map ffordd gyda Llywodraeth Cymru ar faterion yn ymwneud ag 

ardaloedd cyhoeddus, megis meysydd parcio a thoiledau.  

- Dywedodd y Prif Weinidog fod sgyrsiau helaeth wedi cael eu cynnal â CLlLC a bod yr 

Arweinydd yn bresennol yng nghyfarfod y Cabinet ddwywaith yr wythnos. Dywedodd y Prif 

Weinidog os byddai'r economi ymwelwyr yn cael ei hagor yna byddai angen i awdurdodau 

lleol agor gwasanaethau cefnogol. Cyfeiriodd y Prif Weinidog at ganllawiau a luniwyd gydag 

awdurdodau lleol i helpu gyda materion ardaloedd cyhoeddus. Dywedodd hefyd fod y 

Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn cyfarfod â'r Arweinwyr bob wythnos ac aelodau 

gwahanol o'r Cabinet ar adegau amrywiol. Dywedodd y Prif Weinidog fod yr awdurdodau 

lleol wedi gwneud gwaith gwych yn lleol i baratoi partneriaethau. Byddai Gweinidog y 

Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol a'r DW yn cyfarfod ag Arweinwyr Awdurdodau Lleol y 

diwrnod canlynol.  

  

- Cyn iddo adael y cyfarfod, diolchodd y Prif Weinidog i aelodau'r grŵp am eu gwaith a 

dywedodd ei fod ond yn teimlo'n gyfforddus yn rhannu ei feddyliau diweddaraf â nhw 

oherwydd natur y grŵp.  Gofynnodd iddynt wrando'n ofalus ar y cyhoeddiad y diwrnod 

canlynol rhag ofn y byddai unrhyw newidiadau. Yn ogystal, anogodd y Prif Weinidog 

aelodau'r grŵp i barhau â'u sgyrsiau a'u trafodaethau.  

  

Philippa George – Cadeirydd, Fforwm Twristiaeth De-ddwyrain Cymru  

- Cefnogodd PG yr holl ddiolchiadau i'r Gweinidogion a thîm JT.  

- Croesawodd PG y tebygolrwydd y byddai'r cyfyngiadau ynghylch llety heb 

gyfleusterau a rennir yn cael eu llacio a dywedodd y byddai cymunedau yn croesawu 

dechrau llyfn. Gofynnodd PG beth oedd diffiniad hunan-gynhaliol/cyfleusterau nad 

ydynt yn cael eu rhannu yn ei olygu.  Darllenodd JT o ddiffiniad drafft a oedd yn 

esbonio'r hyn a fyddai'n cael ei gwmpasu.  
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- Crybwyllodd PG fod pobl yn dweud wrthi na fyddai unig fasnachwyr/cwmnïau nad 

ydynt yn gyfyngedig yn gymwys ar gyfer Cam 2 y Gronfa Cadernid Economaidd a 

oedd yn drychinebus iddynt. Dywedodd RM fod rhai bylchau o hyd ac mai dim ond 

hyn a hyn o gyllid sydd. Roeddem yn gobeithio y byddem yn cael rhagor o gyllid 

canlyniadol gan Lywodraeth y DU.  
  

Anthony Rosser – UK Hospitality Cymru   

- Diolchodd AR i'r grŵp am gyfarfod ardderchog.  Er bod yr argyfwng iechyd yn 

hollbwysig, roedd staff a chymunedau yn bwysig hefyd.  Yn gynharach yn y diwrnod, 

roedd AR wedi cynnal rhai ymgynghoriadau ynghylch dileu swyddi staff gan fod 

pethau wedi cyrraedd y pwynt hwnnw.  Dywedodd AR y gall hyd yn oed y pethau 

symlaf wneud gwahaniaeth weithiau h.y. byddai lleihau'r rheol 2m i 1m yn helpu i roi 

hwb i incwm. Dywedodd y DW fod Llywodraeth y DU yn deall y pwynt hwn.  

- Dywedodd MIRWL fod Llywodraeth y DU yn arwain ar hyn ond roedd yn bwysig 

cofio y gallai'r feirws ailafael eto a byddai'n anodd dychwelyd i 2m ar ôl lleihau i 1m – 

roedd yn anodd rheoli hyn ac roedd angen ei wneud yn ofalus.  

- Dywedodd MIRWL hefyd, o siarad ag awdurdodau lleol a chymunedau, fod newid 

sylweddol mewn agweddau o ran ailagor yr economi ymwelwyr.  Roedd sicrhau bod 

y negeseuon yn addas a chael cefnogaeth cymunedau yn hollbwysig.  Nid oeddem 

am i bobl drin ymwelwyr fel gelynion gan y gallai hyn gael effaith barhaus.  

- Ystyriodd y DW a fyddai'n ddoeth cyhoeddi'r dystiolaeth wyddonol ynglŷn â mater 

2m/1m a byddai'n sôn am hyn wrth y Prif Weinidog.  
  

Daeth JT â'r cyfarfod i ben drwy ddiolch i bawb am gyfarfod adeiladol a oedd wedi 

cwmpasu sawl pwnc. Anogodd JT aelodau'r grŵp i barhau â'u lefelau amrywiol o 

waith ymgysylltu gan ei fod yn helpu i lywio'r sector a Llywodraeth Cymru.  
  

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Dydd Gwener, 26 Mehefin 2020, 10:30  
  
  

Alyson Burke  

22 Mehefin 2020  
    

Atodiad A  
Cyfranogwyr:  

  

Y Prif Weinidog, Mark Drakeford  Llywodraeth Cymru  

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau 

Rhyngwladol  

Llywodraeth Cymru  

Y Dirprwy Weinidog, Diwylliant, 

Chwaraeon a Thwristiaeth  

Llywodraeth Cymru  

Jason Thomas - Cyfarwyddwr  Llywodraeth Cymru  

Rob Holt  Llywodraeth Cymru  

Lucy von Weber  Llywodraeth Cymru  

Rhidian Morgan  Llywodraeth Cymru  

Jo Corke  Llywodraeth Cymru  

Ian Edwards  Cynrychiolydd Bwrdd Visit Britain  

Andrew Campbell  Cynghrair Twristiaeth Cymru  



Cyfarfod (13) o'r Grŵp Twristiaeth – 16:00, Dydd Iau 18 Mehefin 2020  

  

6  

  

Adrian Greason-Walker  Cynghrair Twristiaeth Cymru  

Stephen Jones  CLlLC  

Paula Ellis  Cadeirydd Fforwm y De-orllewin  

Phillipa George  Cadeirydd Fforwm y De-ddwyrain  

Sean Taylor  Cynrychiolydd Canolfannau Croeso y DU  

Anthony Rosser  UK Hospitality  

Dave Chapman  UK Hospitality  

Michael Bewick  Cadeirydd Fforwm Gogledd Cymru  

Steve Hughson  Cadeirydd Fforwm Canolbarth Cymru  

   

  

  


