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 8 Ebrill 2020 
 
Annwyl Gyfaill, 
 
Rwy’n ymwybodol iawn o’r effaith y mae’r argyfwng digynsail presennol wedi ei chael ar y 
sector twristiaeth a gobeithio eich bod yn gwybod am y pecynnau cymorth sydd ar gael i’r 
sector ar wefan Busnes Cymru. Maent wedi’u hatodi yma er hwylustod. 
 
Rwyf hefyd yn ymwybodol, trwy fy nghyswllt cyson gyda chynrychiolwyr o’r diwydiant a 
busnesau unigol, nid yn unig am y pryderon sydd gan y sector ond hefyd am yr ymdrechion 
y mae busnesau ar draws Cymru wedi’u gwneud i gynorthwyo’r wlad i ymladd Covid-19.  
 
Mae’r cymorth yma wedi ei weld ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a chymunedol ac 
ysgrifennaf atoch yn awr i roi cyfle i bob busnes gyfrannu ymhellach at yr ymdrech, ac i 
ddangos pwysigrwydd ac ymrwymiad y sector i gymunedau lleol. 
 
Mae rhai busnesau eisoes yn cynnig llety i weithwyr allweddol, ac rydym yn gwerthfawrogi 
hyn yn fawr. Fodd bynnag, y sialens bresennol yw sicrhau llety digonol i’r grwpiau bregus, 
llawer ohonynt wedi eu dadleoli o ganlyniad i’r argyfwng yma. Rwy’n siŵr eich bod yn 
cydnabod y gorchymyn i sicrhau fod pawb, yn enwedig y rhai mwyaf bregus yn y 
gymdeithas, mewn llety addas, fel y gallant lynu wrth ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru 
(ICC) i’w cadw’n ddiogel. 
 
Mae’r Rheoliadau y bu’n rhaid i ni eu cyflwyno er mwyn cau busnesau yn golygu bod pob 
math o lety i ymwelwyr yn wag ar draws Cymru. Mae’r rheoliadau hynny yn galluogi 
awdurdodau lleol neu Weinidogion Cymreig i ofyn i fusnesau ail-agor er mwyn darparu llety 
diogel i bobl fregus. 
 
Felly, ac yn y cyd-destun yna mae gennyf ddau gais pwysig, sydd angen ymateb brys: 
 

1. A allech chi gyflwyno gwybodaeth am y llety, y gellwch ei ddarparu i letya pobl 

fregus? Bydd angen manylion am nifer yr ystafelloedd neu unedau, math, lleoliad a 

pha mor hir y tybiwch y bydd ar gael. 

2. Allech chi gyflwyno enw cyswllt yn eich busnes a chyfeiriad e-bost a rhif ffôn i 

gydlynu ar frys gyda Llywodraeth Cymru. 

Gan fod angen cael pobl i lety yn ddiogel, mae angen yr wybodaeth hon arnom ar frys. A 
wnewch chi gysylltu â’m swyddogion ar unwaith drwy ffonio 0845 010 8020 neu e-bostio 
quality.tourism@llyw.cymru erbyn 16:00 ar ddydd Mawrth 14 Ebrill 2020. 
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Byddwn yn gweithio gyda chi er mwyn rhoi trefniadau mewn grym yn gyflym a symud pobl 
fregus i lety fel rhan o’n hymdrech gyfunol i wneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn pobl 
fregus ar hyn o bryd. 
 
Fel y nodir uchod gwn fod yr argyfwng yma wedi creu sialensau ariannol sylweddol i’r 
sector. Byddwch felly’n dymuno nodi bod arian ar gael i gynorthwyo Awdurdodau Lleol a 
Byrddau Iechyd i sicrhau’r llety hanfodol yma a hefyd i ddarparu’r staff cynorthwyol 
angenrheidiol i wneud yn siŵr bod yr unigolion bregus yn derbyn yr holl gymorth sy’n briodol 
i’w hanghenion. 
 
Unwaith eto diolch yn fawr am yr holl waith y mae rhai busnesau yn ei wneud i gynorthwyo’r 
ymdrech genedlaethol i gadw pawb yn ddiogel yn ystod yr argyfwng yma. 
 
Yn gywir 
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