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Cyflwyniad



Cyflwyniad

Mae VisitEngland, VisitScotland a Croeso Cymru (Llywodraeth Cymru) wedi comisiynu arolwg wythnosol COVID-19 i dracio barn 
defnyddwyr i ddeall bwriad domestig i gymryd gwyliau byr dros nos a gwyliau yn y DU a thramor, gan ganolbwyntio'n benodol ar y 
rhwystrau a'r pryderon sy'n ymwneud â theithio ar hyn o bryd a sut y bydd y rhain yn esblygu dros amser.

Mae'r arolwg yn rhoi sylw i: tebygolrwydd preswylwyr o'r DU yn teithio; pryd a ble y maent yn bwriadu mynd; manylion penodol trip 
fel mathau o lety a gweithgareddau a wneir a'r math o sicrwydd y maent yn chwilio amdano o'r sector.

Mae'r traciwr yn seiliedig ar sampl o 1,500 o oedolion 16+ oed cynrychioliadol genedlaethol yn y DU, gyda hwb i breswylwyr yr
Alban a Chymru i ddarparu samplau wythnosol cadarn. Ailadroddwyd yr arolwg yn wythnosol neu'n bythefnosol gyda'r wythnos
gyntaf yn dechrau ar 18 Mai.

Mae'r canfyddiadau yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar ddata o Donnau 22-25. Mae hyn yn seiliedig ar waith maes sy'n
digwydd yn ystod y dyddiadau canlynol:

• Ton 22: 17eg Rhagfyr i 23ain Rhagfyr 2020
• Ton 23: 11eg Ionawr i 19eg Ionawr 2021
• Ton 24: 25ain Ionawr i 29ain Ionawr 2021
• Ton 25: 8fed Chwefror i 13eg Chwefror 2021 



Diffiniadau a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn (1)

Yn yr adroddiad hwn edrychwn ar broffiliau ac agweddau nifer o gynulleidfaoedd ar wahân:

Mae diffiniadau a ddefnyddir yn cynnwys: 

• Bwriadwyr y Gwanwyn Cymru Gyfan:  Aelodau o'r cyhoedd sy'n nodi y bydd eu gwyliau neu eu gwyliau byr nesaf i’r DU yng Nghymru rhwng
Mawrth a Mehefin 2021. 

• Bwriadwyr yr Haf Cymru Gyfan: Aelodau o’r cyhoedd sy’n nodi y bydd eu gwyliau neu eu gwyliau byr nesaf i’r DU yng Nghymru rhwng Gorffennaf
a Medi 2021.

Trwy gydol yr adroddiad rydym yn defnyddio nifer o ddiffiniadau. Er mwyn darparu proffiliau cliriach, rydym hefyd yn proffilio fesul cyfnod bywyd. Mae 
cyfnodau bywyd yn well nag ‘oedran’ gan eu bod yn disgrifio sefyllfa bywyd rhywun yn well. At ddibenion yr adroddiad hwn, rydym wedi defnyddio'r canlynol:

• Cyn-nythwyr: 16-34 oed heb blant ar yr aelwyd

• Teuluoedd: 16-64 oed gyda phlant ar yr aelwyd

• Annibynwyr hŷn: 35-64 oed heb unrhyw blant ar yr aelwyd

• Oedran ymddeol: 65+ oed.

Mewn ymgais i ddeall effaith y brechlyn ar gymryd tripiau, rydym wedi creu dau ‘grŵp brechlyn’:

• Pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi derbyn y brechlyn
• Pobl sydd wedi ymddeol sydd heb dderbyn y brechlyn

Pwrpas y ffocws ar Pobl sydd wedi ymddeol yw deall effaith cymryd y brechlyn ar ymddygiad hamdden heb ffactorau ‘cysylltiedig ag oedran’ yn sgiwio’r 
canlyniadau. Wedi dweud hynny, nodwch y gallai rhagfarnau oedran fodoli (y rhai hŷn, llai egnïol sydd wedi ymddeol yn fwy tebygol o fod wedi cael y brechlyn 
na’r rhai iau, mwy egnïol sydd wedi ymddeol). 



Diffiniadau a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn (2)
Er mwyn hwyluso'r dadansoddi defnyddir y diffiniadau llety canlynol:

• Gwesty/Motél/Tafarndy

• Tŷ llety/Gwely a Brecwast/Ffermdy

• Llety Hunanddarpar masnachol: Fflat/Gwesty fflatiau gwyliau rhent neu gartref gwyliau rhent

• Cartref preifat: Ail gartref/cyfran gyfnodol neu gartref ffrind/perthynas neu yng nghartref preifat rhywun arall ar sail 
fasnachol (e.e. Airbnb)

• Carafán/Gwersylla/Glampio: Carafán Deithiol neu Gerbyd Gwersylla/Cartref Modur neu Garafán Sefydlog neu Babell 
neu Glampio/Amgen

• Llety arall: Hostel neu fath arall o lety



Diffiniadau a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn (3)

Mae'r adroddiad hwn hefyd yn cynnwys chwe segment agwedd a gynhyrchwyd i ddeall sut mae agwedd cynulleidfaoedd yn
wahanol mewn perthynas â COVID-19. Diffinnir y rhain isod: 

• Yn ei chael yn anodd: Wedi’u taro'n galed gan COVID-19, mae penderfyniadau gweithredol am risg ariannol neu wariant
dyheadol yn foethusrwydd na allant ei fforddio – yn syml nid yw’r arian ar gael.

• Wedi’u cyfyngu ar hyn o bryd: Mae poeni am COVID-19 wedi dod â stop dros dro i deithio’r byd i'r mabwysiadwyr cynnar
hyderus, uchelgeisiol ariannol hyn. 

• Yn ofalus ond bodlon: Yn bryderus am COVID-19 ond yn gyffredinol wedi setlo ac yn fodlon â ffordd o fyw cyfyngedig. Nid yw
risg, dyheadau moethus a phen ucha’r farchnad yn bresennol ar gyfer yr unigolion cadarn hyn.

• Amddiffynnol ond Pragmatig: Wedi’u nodweddu gan bopeth yn gymedrol ar draws gwario arian ac amser hamdden; dull sy'n
adlewyrchu eu hagwedd tuag at COVID-19 a'r angen i gydbwyso iechyd y genedl ag iechyd yr economi. 

• Mae bywyd yn mynd yn ei flaen: Dylai amddiffyn yr economi nawr fod yn ffocws i’r unigolion cefnog hyn sy’n barod i ‘fentro i
ennill’ a thalu premiwm am brofiadau o’r radd flaenaf. Mae risgiau'r firws COVID-19 wedi'u gorddatgan yn eu hamcangyfrif.

• Llai i'w golli: Yn ddigymell ac yn optimistaidd ar gyfer y dyfodol, er bod eu hamgylchiadau presennol yn weddol gyfyngol. 
Maent yn credu y dylem ddysgu byw gyda COVID-19. Bydd teithio tramor yn ôl ar y cardiau unwaith y bydd cyfyngiadau'n cael
eu codi neu pan fydd cyllidebau'n caniatáu.  



Canfyddiadau
Allweddol



Canfyddiadau allweddol (1)
Hwyliau a hyder teithio cenedlaethol

1. Yn y cyfnod gwaith maes diweddaraf (diwedd mis Chwefror 2021), mae oedolion y DU yn fwy tebygol o nodi 'mae'r gwaethaf wedi
mynd heibio' na 'mae'r gwaethaf eto i ddod' am y tro cyntaf ers mis Mai 2020. Mae'r optimistiaeth gynyddol hon yn dilyn mis Rhagfyr a 
mis Ionawr a adroddodd besimistiaeth uwch y rhagorwyd arno yn unig ar ddechrau'r cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth i Ebrill 2020.

2. Mae rhagolwg mwy cadarnhaol yn cyd-fynd â lefelau cysur cynyddol yn cynnal gweithgareddau bob dydd fel siopa, bwyta mewn bwyty
neu deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ystod y mis nesaf. Fodd bynnag, er gwaethaf y teimlad hwn, mae lefelau cysur yn parhau i fod
yn sylweddol is na'r rhai yr adroddwyd arnynt o Haf 2020 hyd at ddechrau mis Rhagfyr. 

3. Yn 6.5 allan o 10 prin y mae'r hwyliau cenedlaethol wedi newid ers mis Mai 2020, ac nid yw'r mwyafrif yn disgwyl i fywyd ddychwelyd
mewn unrhyw ffordd sy'n agos at normal tan fis Hydref eleni.

4. Mae disgwyliadau ceidwadol ynghylch dychwelyd i normalrwydd yn gyrru hyder teithio isel - nid tan fis Awst y mae mwy na hanner
oedolion y DU yn credu y byddai trip domestig dros nos yn mynd rhagddo. Cyfyngiadau ar deithio gan y llywodraeth yw'r dylanwad
mwyaf ar yr hyder isel hwn, er bod cyfrannau sylweddol hefyd yn dyfynnu ei bod yn anghyfrifol teithio a bod ganddynt bryderon
ynghylch dal COVID-19. 

5. Mae cyfraddau optimistiaeth a hwyliau ar eu huchaf ymhlith oedolion o oedran ymddeol, wedi'u gyrru gan nifer uchel y cyfnod bywyd
hwn sydd wedi cael eu dos cyntaf o'r brechlyn COVID-19.

6. Fodd bynnag, nid yw rhagolygon cadarnhaol Pobl sydd wedi ymddeol wedi trosi eto i lefelau cysur uchel gan wneud gweithgareddau
bob dydd ar gyfer y cyfnod bywyd hwn, na hyder mewn gallu mynd ar drip – mae teuluoedd a chyn-nythwyr yn parhau i sgorio uchaf yn
yr ardaloedd hyn ac yn gyfrifol am fwyafrif y bwriadwyr teithio. 

7. Prin yw'r dystiolaeth y bydd y brechlyn yn arwain at hwb ar unwaith mewn ymddygiad hamdden. Er bod Pobl sydd wedi ymddeol a 
gafodd y brechlyn cyntaf yn fwy cadarnhaol am y dyfodol, dim ond lefelau cysur ychydig yn uwch y maent yn eu nodi gyda
gweithgareddau bob dydd, a dim ond ychydig yn fwy tebygol y byddant o fwriadu mynd ar drip yn y gwanwyn neu haf. Wedi dweud
hynny, mae'r rhwystrau i fynd ar dripiau ymysg Pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi'u brechu yn dra gwahanol i’r rhai sydd wedi ymddeol
nad ydynt wedi’u brechu. Maent yn sylweddol fwy tebygol o ddyfynnu ‘nid yw’n gyfrifol teithio yn y cyfnod hwn’ ac yn sylweddol llai
tebygol o nodi ‘Mae gen i bryderon ynghylch dal COVID-19’. Mae hyn yn awgrymu, os bydd negeseuon y llywodraeth yn dechrau
hyrwyddo teithio, y gallai eu hyder gynyddu. 



Canfyddiadau allweddol (2)
Bwriadau tripiau sydd ar ddod

1. Mae 15% o oedolion y DU yn rhagweld trip dros nos yn y DU y gwanwyn hwn, gan godi i 27% yr haf hwn. Mae preswylwyr o Gymru 
ychydig yn llai tebygol o ragweld trip (14% a 24% yn y drefn honno). Mae cyfran oedolion y DU a Chymru sy'n cynllunio trip haf dros 
nos yn 2021 eisoes yn uwch na'r rhagfynegiadau trip ar gyfer haf 2020 ym mis Gorffennaf y llynedd.

2. Yn gyson ag adroddiadau blaenorol, mae’r bwriad i fynd ar drip domestig dros nos yn y gwanwyn a’r haf ar ei uchaf ymhlith ‘teuluoedd’ 
a ‘chyn-nythwyr’ tra bod grwpiau oedran hŷn yn llai tebygol o fwriadu mynd ar drip yn y cyfnodau amser hyn. Mae gan y segmentau 
COVID llai gwrth-risg fwriad uwch i fynd ar dripiau yn y Gwanwyn, er bod hyn yn llai yn yr Haf. 

3. De Orllewin Lloegr yw'r gyrchfan fwyaf poblogaidd ar gyfer trip gwanwyn a haf, 25% o bobl y DU yn cynllunio trip dros nos yno yn y 
Gwanwyn, a 27% yn yr haf. Mae Cymru yn gyrchfan arfaethedig ar gyfer 9% yn y gwanwyn a 10% yn yr haf. Fodd bynnag, lleiafrif yn
unig sydd eisoes wedi archebu eu trip yn y naill gyfnod neu'r llall, felly mae potensial i’r gyrchfan o ddewis newid.

4. Mae bron i hanner bwriadwyr y gwanwyn a'r haf sy'n byw yng Nghymru yn debygol o aros yng Nghymru ar gyfer eu trip dros nos, gyda
thua 3 o bob 10 yn bwriadu teithio i Dde Orllewin Lloegr. Mae hyn yn amlwg yn tynnu sylw at bwysigrwydd estyn allan i'r farchnad leol. 
Wedi dweud hynny, mae mwyafrif llethol bwriadwyr i Gymru yn parhau i ddod o'r tu allan i Gymru - Gogledd Orllewin Lloegr a Gorllewin
Canolbarth Lloegr y rhanbarthau sydd â'r tueddiad uchaf i ymweld. 

5. Mae pobl sy'n bwriadu ymweld â Chymru yn y gwanwyn a'r haf yn fwy tebygol na phoblogaeth y DU (a bwriadwyr y DU) o fod yn
deuluoedd ac mewn graddau cymdeithasol C1C2. Mae nifer yr achosion o dripiau gyda phlant neu oedolion ifanc hefyd yn uwch, yn
enwedig yn yr haf lle maent yn 58% o bartïon (o gymharu â 42% o fwriadwyr y DU).

6. Mae mwyafrif helaeth y tripiau dros nos i Gymru yn y gwanwyn a’r haf yn debygol o fod ar gyfer ‘gwyliau’, yn fwy felly nag yng ngweddill
y DU lle mae ymweliadau â ffrindiau a pherthnasau yn fwy cyffredin. Mae tripiau gwanwyn yn debygol o fod yn gymysgedd gyfartal o 
egwyliau byr a thripiau hirach, gyda thripiau hirach yn dominyddu tripiau haf.

7. Mae bwriadwyr i Gymru yn y gwanwyn a’r haf fel ei gilydd yn fwyaf tebygol o ragweld y bydd eu trip mewn ‘tref arfordirol/glan môr
draddodiadol’, ac yna ‘cefn gwlad neu bentref’ ac ‘arfordir gwledig’. Mae bwriadwyr i’r DU yn sylweddol fwy tebygol o fwriadu ymweld â 
‘dinas neu dref fawr’. 



Canfyddiadau allweddol (3)
8. Ystyrir ystod lawn o fathau o lety gan Fwriadwyr i Gymru yn ystod y Gwanwyn, ond yn y Gwanwyn mae

‘carafanau/gwersylla’ yn dominyddu - ar 51%, mae 21 pwynt canran yn uwch na’r opsiwn a ffefrir nesaf o ‘hunanarlwyo
masnachol’. Gyrrir nifer uchel y tripiau gwersylla haf gan awydd i aros mewn ‘carafán statig’, ‘glampio/llety amgen’ a ‘pabell’.

9. Mae'r gwariant a ragwelir ar gyfartaledd yn gyson ymhlith bwriadwyr i Gymru yn ystod y Gwanwyn a’r Haf ar £738 a £748 yn
y drefn honno. Er gwaethaf nifer cymharol is o ymweliadau â ffrindiau a theulu, mae gwariant cyfartalog tripiau i Gymru yn is 
na thripiau i’r DU, yn enwedig yng nghyfnod yr haf.

10.Mae’r achosion uchel o raddau cymdeithasol C1C2, ffafriaeth gref ar gyfer mathau o lety gwerth da am arian ac 
awgrymiadau gwariant cyfartalog disgwyliedig is yn awgrymu bwriadwyr i Gymru sy’n sensitif o ran pris, wedi'u tanlinellu gan
‘canslo am ddim’ fel yr amod pwysicaf ar gyfer archebu llety y gwanwyn hwn. 

Tripiau Busnes

1. Mae 7% o oedolion y DU mewn cyflogaeth yn bwriadu mynd ar drip busnes dros nos erbyn Mehefin 2021, o'i gymharu â 5% 
o oedolion sy'n gweithio sy'n byw yng Nghymru. ‘Cyfarfod’ yw’r rheswm mwyaf cyffredin dros drip dros nos (cyfarfodydd o lai
na 6 o bobl yn mynegeio’n uwch), ac yna adeiladu tîm.

2. Mae oedolion y DU sy’n cynllunio trip busnes dros nos yn rhagweld cryn dipyn yn llai o dripiau o’i gymharu â’r arferol rhwng
nawr a Mehefin 2021. Y rhai mewn rolau rheoli uwch sydd fwyaf tebygol o ragweld mwy o’r tripiau hyn, er bod tripiau ‘llai’ yn
dal i ddominyddu eu hymatebion.

3. Canslo (39%) yw’r prif reswm dros beidio â bwrw ymlaen â thripiau busnes dros nos, yn sylweddol uwch na ‘gohirio’ (25%) -
er gyda’i gilydd mae hyn yn rheswm dros 55%. ‘Dewis personol oherwydd pryderon cyfredol ynghylch COVID’ yw’r ail 
reswm a nodwyd fwyaf dros lai o dripiau, gyda thua 1 o bob 5 yn nodi dewisiadau amgen digidol. 



Hwyliau
cenedlaethol



• O ganol mis Chwefror, roedd 15% o oedolion y DU a 9% o oedolion Cymru, a arolygwyd, wedi derbyn dos cyntaf brechlyn
COVID-19, gan godi i 44% ymhlith ‘Pobl sydd wedi ymddeol’.

• Mae mwyafrif llethol y boblogaeth yn bwriadu cael y brechlyn - tua 7 o bob 10 cyn gynted ag y gallant, gan ostwng i oddeutu 1 o 
bob 2 cyn-nythwyr a 3 o bob 5 teulu. 

Derbyn y brechlyn a bwriadau

Sut ydych chi'n meddwl y byddwch chi'n ymateb pan fydd brechlyn ar gael? Sylfaen: Holl ymatebwyr i’r DU. n = 1,760; Holl ymatebwyr i Gymru n = 201; 

Cyn-nythwyr n = 465; Teuluoedd n = 488; Annibynwyr Hŷn n = 463; Rhai sydd wedi ymddeol n = 341. Nodyn: Mae niferoedd brechlyn yn cwympo allan yn 

naturiol ac efallai nad ydyn nhw'n adlewyrchu ffigurau'r llywodraeth. *Ni ddangosir ffigurau o dan 3%. 
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Ffigur 1.   Derbyn y brechlyn a bwriadau, Canran, Ton 
25, y DU a Chymru. 

Rwyf eisoes wedi cael
y brechlyn

Byddaf yn ei gael cyn
gynted ag y gallaf

Byddaf yn aros mis
neu ddau

Byddaf yn ei gael os
yw'n orfodol

Efallai na fyddaf yn
trafferthu

Ni fyddaf yn ei gael
6 7 7
3 3

18 13 7

21
21

13
3

48 52
62

49

4 5 9

44

Cyn-nythwyr Teuluoedd Annibynnwyr
Hŷn

Oed Ymddeol

Ffigur 2.  Derbyn y brechlyn a bwriadau, Canran, 
Ton 25, y DU a Chymru.



• O ganol mis Chwefror (Ton 25), roedd cyfran oedolion y DU sy'n nodi ‘mae’r gwaethaf wedi mynd heibio' yn uwch na'r rhai sy'n 
nodi 'mae'r gwaethaf eto i ddod' am yr eildro yn unig ers mis Mawrth 2020. Mae'r teimlad diweddaraf yn nodi symud 
arwyddocaol o besimistiaeth ddiwedd mis Rhagfyr/dechrau mis Ionawr. 

Canfyddiadau’r sefyllfa mewn perthynas â COVID-19

C7: O ran sefyllfa Coronafeirws yn y DU a'r ffordd y bydd yn newid yn ystod y mis i ddod, pa un o'r canlynol sy'n disgrifio'ch barn orau? Sylfaen: Holl 

ymatebwyr y DU. n=c.1,750.  Holl ymatebwyr Cymru n=c.200

86 
81 

76 

61 

39 

30 
25 

36 33 32 
36 

31 33 35 
41 42 43 

39 40 

51 
46 

41 

58 59 
66 

61 

40 39 
33 

61 
56 

34 

21 

-
5 6 

10 

18 
25 

33 

19 
24 

29 27 
31 30 27 

21 18 20 23 
16 

12 14 16 
10 9 8 5 

16 15 
22 

8 11 

19 

29 

Mae'r gwaethaf eto i ddod (preswylwyr o’r DU)
Mae'r gwaethaf wedi mynd heibio (preswylwyr o’r DU)
Mae'r gwaethaf eto i ddod (preswylwyr o Gymru)
Mae'r gwaethaf wedi mynd heibio (preswylwyr o Gymru)

Ffigur 3.  Canfyddiad o’r sefyllfa mewn perthynas â COVID-19, Tonnau 1-25, y DU a Chymru.
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• Pobl sydd wedi ymddeol yw’r cyfnod bywyd sydd fwyaf tebygol o gredu ‘mae’r gwaethaf wedi mynd heibio’, 31% yn nodi hyn o’i
gymharu â 24% ar gyfartaledd. ‘Pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn COVID’ yw’r rhai mwyaf optimistaidd, 38% 
yn credu ‘mae’r gwaethaf wedi mynd heibio’ o’i gymharu â 27% o’r ‘rhai sydd wedi ymddeol sydd heb gael y brechlyn’. Mae 
preswylwyr o Gymru ychydig yn fwy tebygol o gredu bod y gwaethaf eto i ddod. 

Canfyddiadau o'r sefyllfa mewn perthynas â COVID-19

C7: O ran sefyllfa Coronafeirws yn y DU a'r ffordd y bydd yn newid yn ystod y mis i ddod, pa un o'r canlynol sy'n disgrifio'ch barn orau? Sylfaen: Holl 

ymatebwyr y DU. n = 3,518; Holl ymatebwyr Cymru n = 409; Cyn-nythwyr n = 933; Teuluoedd n = 981; Annibynwyr Hŷn n = 939; Pobl sydd wedi ymddeol 

n = 658; Pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn n = 200; Pobl sydd wedi ymddeol sydd heb gael y brechlyn n = 458 * Dwy don wedi’u cyfuno i 

gynhyrchu meintiau sylfaen mwy. 
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Ffigur 4.  Canfyddiad y sefyllfa ynghylch COVID-19, 
Tonnau 24-25*, Canran y DU a Chymru. 
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Ffigur 5.  Canfyddiad y sefyllfa ynghylch COVID-19 yn
ôl cyfnod bywyd, Tonnau 24-25, Canran, y DU. 



• Ar ôl cwymp ym mis Mawrth 2020, mae'r Hwyliau cenedlaethol wedi aros yn gymharol sefydlog ers canol mis Ebrill - mae
preswylwyr o’r DU yn tueddu i sgorio eu hwyliau rhwng 6.4 a 6.7 (mae hwyliau preswylwyr o Gymru yn amrywio mwy ond
gyrrir hyn yn rhannol gan feintiau sylfaen sampl arolwg is). Er bod cyhoeddiadau cenedlaethol yn tueddu i effeithio ar
optimistiaeth (gweler y sleidiau blaenorol), maent yn cael effaith isafol ar hwyliau. 

Hwyliau cenedlaethol

C5: Sut fyddech chi'n graddio, rhwng 0 a 10, eich hwyliau heddiw? Sylfaen: Holl ymatebwyr y DU. n=c.1,750.  Holl ymatebwyr Cymru n=c.200
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Ffigur 6. Hwyliau presennol allan o 10, Tonnau 1-25, Cyfartaledd, y DU a Chymru.

Cyhoeddi’r

brechlyn

cyntaf

Cyhoeddi

straen

newydd o 

COVID

Tracio Croeso

Cymru yn

dechrau

Wythnos yn
dechrau



• Mae pobl sydd wedi ymddeol wedi adrodd yn gyson yr hwyliau uchaf trwy gydol y pandemig, er gwaethaf eu lefelau risg
uwch sy'n gysylltiedig â COVID-19. Mae hyn yn parhau i fod yn wir yn y don ddiweddaraf o ymchwil, y cyfnod bywyd ‘pobl
sydd wedi ymddeol' sydd fwyaf tebygol o sgorio eu hwyliau fel 7-10 allan o 10. Er gwaethaf arddangos mwy o optimistiaeth, 
nid yw pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn yn fwy tebygol na phobl sydd wedi ymddeol sydd heb gael y 
brechlyn i sgorio eu hwyliau fel 7-10 allan o 10. Wedi dweud hynny, maent yn llai tebygol o sgorio eu hwyliau fel 0-4 allan o 
10. Mae cyn-nythwyr yn dangos hwyliau is na'r segmentau eraill. 

Hwyliau cenedlaethol

C5: Sut fyddech chi'n graddio, rhwng 0 a 10, eich hwyliau heddiw? Sylfaen: Holl ymatebwyr y DU. n = 3,518; Holl ymatebwyr Cymru n = 409; Cyn-nythwyr 

n = 933; Teuluoedd n = 981; Annibynwyr Hŷn n = 939; Pobl sydd wedi ymddeol n = 658; Pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn n = 200; Pobl 

sydd wedi ymddeol sydd heb gael y brechlyn n = 458 * Dwy don wedi’u cyfuno i gynhyrchu meintiau sylfaen mwy. 
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Ffigur 7.  Hwyliau presennol allan o 10, 
Canran, Tonnau 24-25, y DU a Chymru.
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Ffigur 8.  Hwyliau presennol allan o 10, Canran, Tonnau
24-25, y DU. 



• Mae lefelau cyfforddusrwydd gyda ‘mynd am dro mewn parc gwledig neu lwybr lleol’ wedi aros yn gyson uchel trwy gydol y pandemig, 
gan ostwng o dan 80% ar dri achlysur yn unig. Yn y don ddiweddaraf, mae 83% yn gyffyrddus yn gwneud y gweithgaredd hwn.

• Mae cyfforddusrwydd â gweithgareddau dan do wedi amrywio - ar ôl codi’n raddol o fis Mai, fe wnaethant gyrraedd uchafbwynt a 
sefydlogi o haf 2020 (Ton 13) hyd at ddechrau mis Rhagfyr pan wnaethant ollwng yn sylweddol yn dilyn cyhoeddiadau am straen newydd
o COVID a chyfnod clo newydd. Mae'r ffigurau diweddaraf yn awgrymu bod cyfforddusrwydd yn dechrau codi eto. 

Lefel cyfforddusrwydd wrth gynnal gweithgareddau

VB11. Yn fras, pa mor gyfforddus neu anghyfforddus fyddech chi'n teimlo i wneud y canlynol yn ystod y mis nesaf?

Sylfaen: Holl ymatebwyr y DU. n=c.1,750.  
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Ffigur 9. Lefel cyfforddusrwydd yn cynnal gweithgareddau unigol, Ddim yn gyfforddus iawn ac yn weddol gyfforddus, 

Canran, Tonnau 1-25, y DU. 
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• Mae'r cyfartaledd cyfforddusrwydd yn tanlinellu'r amrywiadau gyda gweithgareddau dan do. Mae'n nodedig bod lefelau cysur
yng Nghymru yn tueddu i olrhain islaw'r lefelau ar draws y DU. Mae'r ffigurau diweddaraf yn awgrymu bod cyfforddusrwydd yn
dechrau codi eto ar ôl gostwng ar ddechrau'r cyfnod clo ym mis Ionawr 2021. 

Lefel cyfforddusrwydd yn cynnal gweithgareddau gyda
‘chyfforddusrwydd cymedrol’

VB11. Yn fras, pa mor gyfforddus neu anghyfforddus fyddech chi'n teimlo i wneud y canlynol yn ystod y mis nesaf?

Sylfaen: Holl ymatebwyr y DU. n=c.1,750.  Holl ymatebwyr Cymru n=c.200
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Ffigur 10. Lefel cyfforddusrwydd yn cynnal gweithgareddau unigol, Ddim yn gyfforddus iawn a 

gweddol gyfforddus, Canran cyfartaledd, Tonnau 1-25, y DU a Chymru.
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Lefel cyfforddusrwydd yn cynnal gweithgareddau gyda
‘chyfforddusrwydd cymedrol’
• Er gwaethaf bod y cyfnod bywyd gyda’r optimistiaeth fwyaf a’r sgôr hwyliau uchaf, pobl sydd wedi ymddeol yw’r lleiaf tebygol o 

deimlo’n gyffyrddus yn gwneud gweithgareddau bob dydd, yn enwedig ‘bwyta mewn bwyty’ a ‘theithio ar drafnidiaeth 
gyhoeddus’. Mae lefelau cyfforddusrwydd annibynwyr hŷn - nad ydynt yn dangos optimistiaeth uchel na lefelau hwyliau - hefyd 
yn gymharol isel.

• Mae’n nodedig nad yw pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn ond ychydig yn fwy tebygol o deimlo’n gyfforddus â 
‘gweithgareddau bob dydd’, ond maent yn dangos mwy o hyder am fwyta mewn bwyty a theithio ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

VB11. Yn fras, pa mor gyfforddus neu anghyfforddus fyddech chi'n teimlo i wneud y canlynol yn ystod y mis nesaf?

Cyn-nythwyr n = 933; Teuluoedd n = 981; Annibynwyr Hŷn n = 939; Pobl sydd wedi ymddeol n = 658; Pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn 

n = 200; Pobl sydd wedi ymddeol sydd heb gael y brechlyn n = 458 * Dwy don wedi’u cyfuno i gynhyrchu meintiau sylfaen mwy. 
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Ffigur 11. Lefel cyfforddusrwydd yn cynnal 
gweithgareddau yn ôl cyfnod bywyd, Ddim yn  
gyfforddus iawn a gweddol gyfforddus, Canran, Tonnau 
24-25, y DU. 
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Ffigur 12. Lefel cyfforddusrwydd yn cynnal
gweithgareddau yn ôl statws brechlyn, Ddim
yn gyfforddus iawn a gweddol gyfforddus, 
Canran, Tonnau 24-25, y DU.
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• Dim ond 1 o bob 4 (24%) o’r boblogaeth sy’n disgwyl i fywyd ddychwelyd ‘rhywbeth yn agos at normalrwydd’ erbyn mis 
Gorffennaf eleni, gan godi i 31% erbyn mis Awst a 42% erbyn mis Medi. Nid tan fis Hydref i fis Rhagfyr y mae mwyafrif yn
rhagweld rhywfaint o normalrwydd.

• Mae canfyddiadau o bryd y bydd normalrwydd yn dychwelyd ymysg cyfnodau bywyd yn tueddu i adlewyrchu lefelau cysur -
cyn-nythwyr a theuluoedd yn fwy tebygol o ragweld normalrwydd erbyn mis Gorffennaf. Mae’n nodedig bod ‘pobl sydd wedi
ymddeol sydd wedi cael y brechlyn’ yn rhagweld normalrwydd yn gynt na phobl sydd wedi ymddeol sydd heb gael y brechlyn. 

Canfyddiadau pryd y bydd pethau'n dychwelyd i normal 

C16: O ystyried yr hyn rydych chi'n ei wybod heddiw, pryd ydych chi'n meddwl y bydd bywyd yn dychwelyd i rywbeth yn agos at normalrwydd? Sylfaen: 

Holl ymatebwyr y DU. n = 3,518; Holl ymatebwyr Cymru n = 409; Cyn-nythwyr n = 933; Teuluoedd n = 981; Annibynwyr Hŷn n = 939; Pobl sydd wedi 

ymddeol n = 658; Pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn n = 200; Pobl sydd wedi ymddeol sydd heb gael y brechlyn n = 458 * Dwy don 

wedi’u cyfuno i gynhyrchu meintiau sylfaen mwy. 

Cynulleidfa %

Cyn-nythwyr 29%

Teuluoedd 31%

Annibynnwyr hŷn 18%

Pobl sydd wedi ymddeol 19%

Pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi

cael y brechlyn

22%

Pobl sydd wedi ymddeol sydd heb gael

y brechlyn

17%

Tabl 1. Normalrwydd erbyn mis Gorffennaf

yn ôl is-grŵp.
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Ffigur 13. Canfyddiadau cronnus o pryd y bydd pethau’n 
dychwelyd yn ‘agos at normalrwydd’. Canran gronnus Tonnau 24-
25, y DU a Chymru. 
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• Mae tua 3 o bob 5 o boblogaeth y DU a thua dwy ran o dair o boblogaeth Cymru yn rhan o segmentau COVID sy'n pryderu neu sydd
wedi cael eu heffeithio gan y pandemig (gofalus ond yn fodlon, ar hyn o bryd yn gyfyngedig ac yn ei chael yn anodd). Mae'r darlun yn
amrywio'n sylweddol yn ôl cyfnod bywyd - mae cyfnodau bywyd iau yn llawer llai tebygol o ddisgyn i'r segmentau pryderus neu yr
effeithir arnynt. Mae ‘cyn-nythwyr’ a ‘theuluoedd’ yn llai gwrth-risg, y ddau yn cael eu dominyddu gan y segment ‘llai i’w golli’. Nid yw
brechu wedi symud statws segment ymysg pobl sydd wedi ymddeol.

• Pobl sydd wedi ymddeol yw’r rhai mwyaf tebygol o ddisgyn i’r segment ‘gofalus ond bodlon’, gyda’r brechlyn yn cael yr effaith leiaf
bosibl. 

Source: Attitudinal segments:  Full description on page 7

Base: Multiple trip-takers n=463; Summer Intenders n=129; Summer Intenders n=82

Segmentau agweddol gan breswylwyr (gweler y dudalen diffiniadau am ragor o 
wybodaeth)

Sylfaen: Holl ymatebwyr y DU. n = 3,518; Holl ymatebwyr Cymru n = 409; Cyn-nythwyr n = 933; Teuluoedd n = 981; Annibynwyr Hŷn n = 939; Pobl sydd 

wedi ymddeol n = 658; Pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn n = 200; Pobl sydd wedi ymddeol sydd heb gael y brechlyn n = 458 * Dwy don 

wedi’u cyfuno i gynhyrchu meintiau sylfaen mwy. 
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Ffigur 8b. Dadansoddiad o'r boblogaeth 
yn ôl segmentau COVID Canran, 
Tonnau 24-25, y DU a Chymru.
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Ffigur 8b.  Dadansoddiad o’r boblogaeth yn ôl segmentau
COVID yn ôl cyfnod bywyd, Canran, Tonnau 24-25, y DU. 



Segmentau ariannol ac effaith ariannol COVID-19
• Mae 16% o boblogaeth y DU a 18% o boblogaeth Cymru yn ystyried eu hunain wedi ‘cael eu taro’n galed yn ariannol’ gan y pandemig, 

gyda thua 1 o bob 10 yn disgrifio eu hunain fel ‘gwell eu byd nag o’r blaen’. Ychydig iawn o newid sydd wedi bod yn y ffigurau hyn ers
dechrau'r pandemig.

• Mae COVID-19 wedi effeithio ar gyflogaeth bron i hanner preswylwyr y DU a 2 o bob 5 o drigolion oed gwaith Cymru - ffyrlo ac incwm is y 
mwyaf cyffredin. 

C17. Pe bai'n rhaid i chi ddewis, pa un o'r datganiadau canlynol fyddai'n disgrifio'ch teimladau orau ar hyn o bryd? VB8b: Gan

feddwl am eich gwaith a'ch amgylchiadau ariannol, pa un, os o gwbl, o'r canlynol sydd wedi digwydd i chi o ganlyniad i'r pandemig

COVID-19? Holl ymatebwyr y DU. n = 3,518; Holl ymatebwyr Cymru n = 409; 
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Ffigur 16.  Dadansoddiad o breswylwyr yn ôl
segmentau ariannol, Carnan, Tonnau 24-25, y DU 
a Chymru.
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Segmentau ariannol yn ôl segmentau COVID
• ‘Caled eu byd’, ‘llai i’w golli’ a ‘bywyd yn mynd yn ei flaen’ yw’r segmentau sydd fwyaf tebygol o fod wedi cael eu taro’n galed

yn ariannol gan y pandemig. Fodd bynnag, mae gan ‘llai i’w golli’ ac ‘mae bywyd yn mynd yn ei flaen’ (y mae hamdden yn
flaenoriaeth iddynt), incwm cartref cymharol uchel hefyd (ac mae oddeutu 1 o bob 8 yn well eu byd) sy’n awgrymu efallai na
fydd eu gwariant ar dripiau yn cael ei effeithio. 

C17. Pe bai'n rhaid i chi ddewis, pa un o'r datganiadau canlynol fyddai'n disgrifio'ch teimladau orau ar hyn o bryd? Sylfaen: Holl 

ymatebwyr y DU. Yn ofalus ond yn fodlon n = 757; Cyfyngedig ar hyn o bryd n = 1118; Caled eu byd n = 1220; Amddiffynnol ond

pragmatig n = 391; Llai i'w golli n = 1469; Mae bywyd yn mynd yn ei flaen n = 325 
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Ffigur 16b.  Dadansoddiad o breswylwyr yn ôl segmentau ariannol yn ôl segmentau COVID, Canran, 
Tonnau 24-25, y DU.  
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Effaith ariannol yn ôl segmentau COVID 
• Y segmentau iau ‘llai i’w golli’ ac ‘mae bywyd yn mynd yn ei faen’ yw’r rhai mwyaf tebygol o fod wedi gweld effaith ar eu

cyflogaeth gan COVID-19 mewn rhyw ffordd, gan fynegeio uchaf ar nifer yr achosion o ffyrlo, incwm is ac absenoldeb di-
dâl/disgwyddiad. Fodd bynnag, dylid nodi, er gwaethaf y cyfyngiadau hyn, bod y segmentau hyn yn nodi incwm cymharol
uchel, ac mae hamdden yn flaenoriaeth. 

VB8b: Gan feddwl am eich gwaith a'ch amgylchiadau ariannol, pa un, os o gwbl, o'r canlynol sydd wedi digwydd i chi o ganlyniad i'r

pandemig COVID-19? Sylfaen: Holl ymatebwyr y DU. Gofalus ond bodlon n=757; Cyfyngedig ar hyn o bryd n=1118; Caled eu byd

n=1220; Amddiffynnol ond pragmatig n=391; Llai i’w golli n=1469; Mae bywyd yn mynd yn ei flaen n=325
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Ffigur 17b. Effaith COVID-19 ar gyflogaeth yn ôl segmentau COVID, Canran, Tonnau 24-25, y DU. 
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Hyder o ran teithio



Hyder yn y gallu i gymryd gwyliau byr neu wyliau yn y DU

• Mae llai na thraean o oedolion y DU a chwarter oedolion Cymru yn hyderus y byddai trip dros nos yn y DU yn mynd rhagddo ar
unrhyw bwynt yn ystod y Gwanwyn hwn (Mawrth i Fehefin). O fewn misoedd yr haf (Gorffennaf i Fedi) mae hyder yn codi, er 
nad tan fis Awst y mae mwy na hanner oedolion y DU yn hyderus, ac nid tan fis Medi y mae mwyafrif o oedolion Cymru yn
hyderus.

• Mae preswylwyr o Gymru yn sylweddol llai hyderus na preswylwyr o’r DU hyd at fis Awst eleni. 

CVB7a newydd. Hoffem i chi ddychmygu eich bod wedi archebu gwyliau neu wyliau byr yn y DU ym mhob un o'r chwe

chyfnod amser a restrir isod. Yng ngoleuni'r pandemig COVID-19 cyfredol, pa mor hyderus ydych chi y byddech chi'n gallu

mynd ar y tripiau hyn? Holl ymatebwyr y DU. n = 3,518; Holl ymatebwyr Cymru n = 409
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Ffigur 18. Hyder mewn mynd ar drip dros nos i’r DU ar draws ystod o fisoedd gwahanol, Canran net sy’n
hyderus iawn ac yn weddol hyderus, Tonnau 24-25, y DU. 
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Rhesymau dros beidio â theimlo'n hyderus yn mynd ar dripiau
gwanwyn yn y DU 
• ‘Cyfyngiadau ar deithio gan y llywodraeth’ yw’r prif reswm dros ddiffyg hyder mewn tripiau domestig dros nos yn mynd yn eu

blaenau yng ngwanwyn 2021 ymhlith trigolion y DU a Chymru (gyda rhesymau eraill sy’n gysylltiedig â chyfyngiadau hefyd yn
ddylanwadol). Dilynir hyn gan ‘nid yw’n gyfrifol i deithio’ ac ‘mae gen i bryderon ynghylch dal COVID-19’. Mae pob un o'r
rhesymau hyn yn sgorio'n uwch ymhlith preswylwyr o Gymru. Mae ‘cyllid personol’ yn rhwystr i oddeutu 3 o bob 10. 

CVB8a. Pa rai o’r ffactorau canlynol sy’n cyfrannu at eich ymdeimlad o ‘ddim yn hyderus iawn’ neu ‘ddim yn hyderus o 
gwbl’ ynglŷn â chymryd gwyliau byr neu wyliau yn y DU? Holl ymatebwyr y DU. n = 1,440; Holl ymatebwyr Cymru n = 174
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Ffigur 19. Rhesymau dros beidio â bod yn hyderus am deithio yn y gwanwyn (Mawrth i Mehefin), 
Canran, Tonnau 24-25, y DU a Chymru. 
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Rhesymau dros beidio â theimlo'n hyderus yn mynd ar dripiau haf yn y 
DU
• Mae'r tri phrif rheswm dros beidio â theimlo'n hyderus am dripiau haf yr un fath â'r rhai a roddir ar gyfer tripiau gwanwyn -

gyda chyfyngiadau ar deithio, pryderon ynghylch dal Covid ac nid yw'n gyfrifol teithio fel y prif resymau. Fodd bynnag, mae
nifer yr achosion yn is nag ar gyfer tripiau yn y Gwanwyn. Yn nodedig, mae preswylwyr o Gymru yn fwy tebygol o nodi nad
yw'n gyfrifol teithio a chyllid personol fel rhesymau dros beidio â bod yn hyderus i deithio yn yr haf. 

CVB8a. Pa rai o’r ffactorau canlynol sy’n cyfrannu at eich ymdeimlad o ‘ddim yn hyderus iawn’ neu ‘ddim yn hyderus o 
gwbl’ ynglŷn â chymryd gwyliau byr neu wyliau yn y DU? Holl ymatebwyr y DU. n = 1,077; Holl ymatebwyr Cymru n = 127
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Ffigur 20. Rhesymau dros beidio â bod yn hyderus ynglŷn â theithio rhwng Gorffennaf a Medi, 
Canran, Tonnau 24-25, y DU a Chymru. 
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Hyder yn y gallu i gymryd gwyliau byr neu wyliau yn y DU 

• Yn gyson â'u lefelau cyfforddusrwydd isel yn cynnal gweithgareddau bob dydd, mae pobl sydd wedi ymddeol ac annibynwyr 
hŷn yn sylweddol llai tebygol na chyn-nythwyr a theuluoedd o deimlo'n hyderus y byddai trip domestig dros nos yn mynd yn ei 
flaen rhwng mis Mawrth a mis Medi. Mae'r bwlch yn arbennig o fawr yn y gwanwyn, gan gau i raddau erbyn mis Medi. 

CVB7a newydd. Hoffem i chi ddychmygu eich bod wedi archebu gwyliau neu wyliau byr yn y DU ym mhob un o'r chwe

chyfnod amser a restrir isod. Yng ngoleuni'r pandemig COVID-19 cyfredol, pa mor hyderus ydych chi y byddech chi'n gallu

mynd ar y tripiau hyn? Cyn-nythwyr n = 933; Teuluoedd n = 981; Annibynwyr Hŷn n = 939; Pobl sydd wedi ymddeol n = 658
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Ffigur 21., Hyder wrth fynd ar drip dros nos yn y DU ar draws ystod o wahanol fisoedd yn ôl cyfnod 
bywyd, Canran net sy’n hyderus iawn ac yn weddol hyderus, Tonnau 24-25, y DU. 
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Rhesymau dros beidio â theimlo'n hyderus yn mynd ar dripiau yn y DU
• Mae pob cam bywyd yn dyfynnu ‘cyfyngiadau ar deithio gan y llywodraeth’ fel y prif reswm dros hyder isel mewn tripiau

gwanwyn domestig yn y dyfodol. Fodd bynnag, fel mewn tonnau blaenorol, rhoddir rhai gwahaniaethau mewn rhesymau eraill
a roddir. Mae cyn-nythwyr yn sylweddol fwy tebygol na chyfnodau bywyd eraill o ddyfynnu ‘llai o bethau i’w gwneud/lleoedd i
ymweld â nhw’ a ‘chyllid personol’; Mae ‘pobl sydd wedi ymddeol’ yn fwy tebygol o ddyfynnu ‘Mae gen i bryderon ynghylch dal 
COVID-19’. Mae teuluoedd yn llai tebygol o nodi llai o gyfleoedd i fwyta/yfed allan fel rheswm dros beidio â bod yn hyderus
wrth fynd ar dripiau, ond yn fwy tebygol o nodi bod gwyliau blynyddol cyfyngedig ar gael.

• Mae'r patrwm rhesymau ymysg cyfnodau bywyd yn gyson rhwng Gorffennaf a Medi. 

CVB8a. Pa rai o’r ffactorau canlynol sy’n cyfrannu at eich ymdeimlad o ‘ddim yn hyderus iawn’ neu ‘ddim yn hyderus o 
gwbl’ ynglŷn â chymryd gwyliau byr neu wyliau yn y DU? Cyn-nythwyr n = 255; Teuluoedd n = 292; Annibynwyr Hŷn n = 
306; Pobl sydd wedi ymddeol n = 222
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Ffigur 22. Rhesymau dros beidio â bod yn hyderus ynglŷn â theithio o fis Mawrth i fis Mehefin yn 
ôl cyfnod bywyd, Canran, Tonnau 24-25, y DU. 

Cyn-nythwyr Teuluoedd Annibynnwyr Hŷn Oed Ymddeol



Hyder yn y gallu i gymryd gwyliau byr neu wyliau yn y DU 
• Nid yw pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn ond ychydig yn fwy hyderus y byddai trip domestig dros nos yn y 

gwanwyn yn mynd yn ei flaen, gyda hyder yn gymharol gyfartal hyd yn oed yn ystod misoedd yr haf. Mae hyn yn awgrymu
ymhellach na fydd y brechlyn ar ei ben ei hun yn rhoi hwb awtomatig i ymddygiad hamdden ac mae angen adfer hyder wrth
deithio o hyd. 

CVB7a newydd. Hoffem i chi ddychmygu eich bod wedi archebu gwyliau neu wyliau byr yn y DU ym mhob un o'r chwe

chyfnod amser a restrir isod. Yng ngoleuni'r pandemig COVID-19 cyfredol, pa mor hyderus ydych chi y byddech chi'n gallu

mynd ar y tripiau hyn? Pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn n = 200; Pobl sydd wedi ymddeol sydd heb gael y 

brechlyn n = 458 
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Ffigur 23. Hyder wrth fynd ar drip dros nos yn y DU ar draws ystod o wahanol fisoedd yn ôl statws  
brechlyn, Canran net yn hyderus iawn ac yn weddol hyderus, Tonnau 24-25, y DU. 
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Rhesymau dros beidio â theimlo'n hyderus yn mynd ar dripiau yn y DU

• Yn gyson â'r holl is-grwpiau eraill, cyfyngiadau ar deithio gan y llywodraeth yw'r prif reswm nad yw pobl sydd wedi ymddeol 
sydd wedi'u brechu a heb eu brechu yn hyderus y bydd teithio yn y Gwanwyn yn mynd yn ei flaen. Fodd bynnag, mae pobl 
sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn yn sylweddol llai tebygol o ddyfynnu ‘pryderon ynghylch dal COVID-19’ - i’r 
gynulleidfa hon ‘nid yw’n gyfrifol teithio yn y cyfnod hwn’ ac ‘mae gen i anesmwythyd cyffredinol ynglŷn â theithio’ yn bwysicach. 
Mae hyn yn awgrymu, pan fydd cyfyngiadau’r llywodraeth yn cael eu dileu a negeseuon yn hyrwyddo ymddygiad hamdden, y 
bydd ‘pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi’u brechu’ yn dod yn fwy hyderus ynghylch mynd ar dripiau dros nos.

CVB8a. Pa rai o’r ffactorau canlynol sy’n cyfrannu at eich ymdeimlad o ‘ddim yn hyderus iawn’ neu ‘ddim yn hyderus o 
gwbl’ ynglŷn â chymryd gwyliau byr neu wyliau yn y DU? Pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn n = 86; Pobl 
sydd wedi ymddeol sydd heb gael y brechlyn n = 156 
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Ffigur 24. Rhesymau dros beidio â bod yn hyderus ynglŷn â theithio o fis Mawrth i fis Mehefin yn 
ôl statws brechlyn, Canran, Tonnau 24-25, y DU. 
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Pryd y rhagwelir mynd ar wyliau byr neu wyliau nesaf yn y DU

• Mae 1 o bob 7 oedolyn yn y DU a Chymru yn rhagweld mynd ar drip dros nos yn y DU y Gwanwyn hwn, gan godi i oddeutu 1 o 
bob 4 yn yr haf ac 1 o bob 5 o fis Hydref ymlaen. Mae tua hanner naill ai ‘ddim yn gwybod ond hoffent fynd ar drip’ neu ‘ddim yn
bwriadu mynd ar drip’. Mae'n werth nodi bod cyfran oedolion y DU a Chymru sy'n cynllunio trip haf dros nos eleni eisoes yn
uwch na rhagfynegiadau tripiau ar gyfer haf 2020 mewn cyfweliadau a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf y llynedd. 

CVB2a. Wrth feddwl am y gwyliau neu’r gwyliau byr nesaf yn y DU rydych chi'n debygol o'u cymryd, pryd ydych chi'n

debygol o gynllunio, archebu a mynd ar y trip hwn? Sylfaen: Yr holl ymatebwyr. Tonnau 22-25 y DU. poblogaeth n = 3,518; 

Poblogaeth Cymru n = 409.  
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Ffigur 25. Cyfran sy’n rhagweld trip dros nos yn y DU ym mhob cyfnod amser, Canran, Tonnau 24-25, y 
DU.
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Cyfran sy’n rhagweld trip dros nos yn y Gwanwyn (Mawrth i Mehefin)

• Yn gyson ag adrodd o ddechrau’r pandemig, mae’r bwriad i fynd ar drip domestig yn y cartref dros nos ar ei uchaf ymhlith
‘teuluoedd’ a ‘cyn-nythwyr’. Nid yw'n ymddangos bod cael brechiad wedi rhoi hwb i'r bwriad i fynd ar drip dros nos yn y tymor
byr. Amddiffynnol ond pragmatig, llai i'w golli ac mae bywyd yn mynd yn ei flaen yw'r tair segment sy'n fwyaf tebygol o fynd ar
drip yn y gwanwyn (er eu bod yn ofalus ond mae ‘bodlon’ yn dilyn yn agos). 

CVB2a. Wrth feddwl am y gwyliau neu’r gwyliau byr nesaf yn y DU rydych chi'n debygol o'u cymryd, pryd ydych chi'n

debygol o gynllunio, archebu a mynd ar y trip hwn? Sylfaen: Cyn-nythwyr n = 933; Teuluoedd n = 981; Annibynwyr Hŷn n = 

939; Pobl sydd wedi ymddeol n = 658 Pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn n = 200; Pobl sydd wedi ymddeol 

sydd heb gael y brechlyn n = 458 Holl ymatebwyr y DU. Gofalus ond bodlon n=757; Cyfyngedig ar hyn o bryd n=1118; Caled

eu byd n=1220; Amddiffynnol ond pragmatig n=391; Llai i’w golli n=1469; Mae bywyd yn mynd yn ei flaen n=325
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Ffigur 26. Cyfran sy’n rhagweld trip dros nos i’r DU yn y gwanwyn yn ôl is-grŵp, Canran, Tonnau 24-25, y 
DU.
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Lle cynllunir aros ar drip i’r DU y gwanwyn nesaf

• De Orllewin Lloegr yw'r gyrchfan ddewisol yn y DU ar gyfer pob person sy'n teithio yn y gwanwyn - safle y mae wedi'i dal yn
gyson am y 12 mis diwethaf. Cymru yw’r gyrchfan a ffefrir ar gyfer 9% o fwriadwyr i’r DU y gwanwyn hwn, ond mae'n codi i
45% ymhlith preswylwyr o Gymru sy'n cynllunio trip dros nos yn y cyfnod hwn. Mae nifer y bwriadwyr i Gymru sy'n byw yng
Nghymru yn uwch nag unrhyw gyfnod dros y 12 mis diwethaf. 

CVB4a. Ble yn y DU ydych chi'n debygol o aros ar y trip nesaf hwn ym mis <>?

Sylfaen: Yr holl ymatebwyr sy'n bwriadu cymryd gwyliau neu wyliau byr yn y DU yn y gwanwyn. Bwriadwyr i’r DU 

(Gwanwyn) n = 1129, Bwriadwyr i Gymru sy’n breswylwyr o Gymru (Gwanwyn) n = 117. 
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Ffigur 27. Lle cynllunir aros ar drip dros nos nesaf yn y DU yn y gwanwyn, Canran, Tonnau 22-25, y 
DU a Phreswylwyr o Gymru.
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Cyfran sy’n rhagweld trip dros nos yn yr Haf (Gorffennaf i Medi)

• Yn debyg i'r gwanwyn, cyn-nythwyr (29%) a theuluoedd (36%) yw'r cyfnodau bywyd sydd fwyaf tebygol o fwriadu mynd ar drip 
haf dros nos, er bod 1 o bob 4 o bobl sydd wedi ymddeol a thua 1 o bob 5 annibynnwyr hŷn yn bwriadu gwneud hynny. Mae 
pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn ychydig yn fwy tebygol o fod yn cynllunio trip haf, gan awgrymu y gallai'r 
brechlyn gael dylanwad ar ymddygiad tymor canolig. Ac eithrio ‘ei chael yn anodd’, mae gan y mwyafrif o segmentau COVID 
fwriadau cymharol gryf i fynd ar drip haf, gan awgrymu ymhellach hyder cynyddol yn y cyfnod hwn. ‘Llai i’w golli’ yw’r rhai mwyaf 
tebygol o fynd ar drip. 

CVB2a. Wrth feddwl am y gwyliau neu’r gwyliau byr nesaf yn y DU rydych chi'n debygol o'u cymryd, pryd ydych chi'n debygol o gynllunio, 

archebu a mynd ar y trip hwn? Sylfaen: Cyn-nythwyr n = 933; Teuluoedd n = 981; Annibynwyr Hŷn n = 939; Pobl sydd wedi ymddeol n = 

658 Pobl sydd wedi ymddeol sydd wedi cael y brechlyn n = 200; Pobl sydd wedi ymddeol sydd heb gael y brechlyn n = 458 Holl

ymatebwyr y DU. Gofalus ond bodlon n=757; Cyfyngedig ar hyn o bryd n=1118; Caled eu byd n=1220; Amddiffynnol ond pragmatig

n=391; Llai i’w golli n=1469; Mae bywyd yn mynd yn ei flaen n=325
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Ffigur 28. Cyfran sy’n rhagweld trip dros nos i’r DU yn yr Haf yn ôl is-grwpiau, Canran, Tonnau 24-25, y DU.
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Lle cynllunir aros ar drip i’r DU yr haf nesaf
• Mae De Orllewin Lloegr yn parhau i fod y gyrchfan a ffefrir ar gyfer bwriadwyr tripiau i’r DU yr haf hwn. Fel yn y gwanwyn, yr

Alban yw'r ail fwyaf dewisol ond mae'r bwlch gyda'r De Orllewin yn 13 pwynt canran.
• Cymru yw'r trydydd cyrchfan ar y cyd mwyaf dewisol yn ystod misoedd yr haf, un o bedwar cyrchfan gyda 10% yn bwriadu

mynd ar drip yno, gan godi i 40% ymhlith preswylwyr o Gymru. 

CVB4a. Ble yn y DU ydych chi'n debygol o aros ar y trip nesaf hwn ym mis <>?

Sylfaen: Yr holl ymatebwyr sy'n bwriadu cymryd gwyliau neu wyliau byr yn y DU yn y gwanwyn. Bwriadwyr i’r DU n = 1214, 

Bwriadwyr i Gymru sy’n breswylwyr o Gymru n = 76. 
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Ffigur 29. Lle cynllunir aros ar drip nesaf dros nos i’r DU yn yr Haf, Canran, Tonnau 22-25, 
Preswylwyr o’r DU ac o Gymru.

Holl Fwriadwyr yr Haf i’r DU (Gorffennaf-Medi) Bwriadwyr yr Haf sy’n Breswylwyr o Gymru (Gorffennaf-Medi)



P'un a yw gwyliau neu wyliau byr yn y DU wedi'u cynllunio neu wedi'u
harchebu
• Dim ond 2 o bob 5 o fwriadwyr y Gwanwyn sydd eisoes wedi cynllunio eu trip ac mae cyfran debyg (35%) wedi ei archebu, gan

danlinellu ymhellach y diffyg hyder mewn tripiau wrth symud ymlaen, a'r potensial ar gyfer newid cyrchfan.
• Mae lleiafrif 1 o bob 7 wedi cynllunio eu trip haf, tra bod 1 o bob 10 eisoes wedi ei archebu. Mae digwyddiadau cynllunio ac 

archebu ymysg bwriadwyr i Gymru yn gyson â bwriadwyr i’r DU. 

CVB2a. Wrth feddwl am y gwyliau neu’r gwyliau byr nesaf yn y DU rydych chi'n debygol o'u cymryd, pryd ydych chi'n

debygol o gynllunio, archebu a mynd ar y trip hwn? Bwriadwyr y Gwanwyn cynhwysol i Gymru n = 20*; Bwriadwyr yr Haf

cynhwysol i Gymru n = 41 **Meintiau sylfaen isel ond yn gyson â data ehangach y DU. 
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Ffigur 30. Cyfran bwriadwyr y Gwanwyn sydd 
eisoes wedi cynllunio eu trip, Canran Ton 25, y DU 
a Chymru.
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Ffigur 31. Cyfran bwriadwyr y Gwanwyn sydd 
eisoes wedi archebu eu trip, Canran Ton 25, y 
DU a Chymru. 
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Amserau arwain cynllunio ac archebu a ragwelir

• Fel yr awgrymir gan ddigwyddiadau archebu isel, mae bwriadwyr y gwanwyn a’r haf i Gymru yn rhagweld archebu eu tripiau yn
agosach at y dyddiad teithio nag arfer - mae ‘normal’ cyn y pandemig. Mae hyn yn awgrymu, pe bai cyfyngiadau'n cael eu codi, 
y dylai sefydliadau twristiaeth ragweld archebion diweddarach na blwyddyn arferol. Nid oes unrhyw wahaniaethau mewn
tueddiadau ar draws cyfnodau bywyd, er bod yr archebu a ragwelir yn erbyn yr arfer yn gymharol ag ymddygiad safonol. 

VB6diic. O'i gymharu â’r arfer, pryd wnaethoch chi neu a fyddwch chi'n cynllunio ac yn archebu'ch trip nesaf i'r DU yng

Nghymru? Sylfaen: Bwriadwyr y Gwanwyn cynhwysol i Gymru n = 128; Bwriadwyr yr Haf cynhwysol i Gymru n = 158. 
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Ffigur 31b. Amseroedd arwain cynllunio ac archebu ar gyfer tripiau Gwanwyn a Haf o’i 
gymharu ag arfer, Canran, Tonnau 22-25, y DU. 
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Bwriad i ymweld â Chymru yn ôl rhanbarth preswylio
• Mae bron i hanner (45%) Bwriadwyr y Gwanwyn sy’n breswylwyr o Gymru yn bwriadu cymryd eu trip gwanwyn dros nos nesaf

yng Nghymru, 2 o bob 5 (40%) o Fwriadwyr yr Haf sy’n breswylwyr o Gymru. Y tu allan i Gymru, bwriadwyr sy'n byw yng
Ngorllewin Canolbarth Lloegr a Gogledd Orllewin Lloegr yw'r rhai mwyaf tebygol o fynd ar drip i Gymru, er bod diddordeb hefyd
o'r De Ddwyrain a'r De Orllewin, yn enwedig yn y gwanwyn.

• Mae mwyafrif llethol y rhai sy'n cynllunio trip i Gymru ar draws y ddau dymor yn byw y tu allan i Gymru. 

Sylfaen: Yr holl breswylwyr sy'n bwriadu cymryd gwyliau neu wyliau byr i’r DU rhwng y Gwanwyn/Gorffennaf-Medi. Preswylwyr ym mhob

rhanbarth o Gymru n = 124/138, Dwyrain Lloegr n = 53/82; Dwyrain Canolbarth Lloegr n = 65/77; Gogledd Ddwyrain Lloegr n = 33/44; 

Gogledd Orllewin Lloegr n = 107/114; De-ddwyrain Lloegr n = 127/153; De Orllewin Lloegr n = 80/81; Gorllewin Canolbarth Lloegr n = 98/118; 

Swydd Efrog a Humber n = 95/88; Llundain n = 160/153; Yr Alban n = 178/1942. 
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Ffigur 32. Bwriad i fynd ar drip i Gymru yn ôl rhanbarth preswyl, Canran, 
Tonnau 22-25, y DU.
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Ffigur 33. Dadansoddiad o 
fwriadwyr i Gymru yn ôl rhanbarth 
preswylio, Canran, Tonnau 22-25, y 
DU. 
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Demograffeg bwriadwyr i Gymru o'i chymharu â'r boblogaeth 
gyffredinol
• Teuluoedd sydd â’r gynrychiolaeth uchaf ymhlith Bwriadwyr y Gwanwyn a’r Haf i Gymru (yn enwedig yn yr haf), gan fynegeio yn sylweddol 

uwch nag o fewn poblogaeth y DU. Mae cyn-nythwyr hefyd yn mynegeio'n uwch na'r boblogaeth, eto yn enwedig yn ystod misoedd yr haf. 
I'r gwrthwyneb, mae gan bobl sydd wedi ymddeol ac annibynwyr hŷn gynrychiolaeth is nag ymhlith y boblogaeth - gan barhau â'r duedd a 
welwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae'n werth nodi bod Cymru ar fin cynhyrchu cyfran uwch o ymwelwyr teuluol yn y gwanwyn a'r haf 
na’r DU ar y cyfan.

• Mae gan raddau cymdeithasol AB a C1C2 gynrychiolaeth uwch ymhlith bwriadwyr nag ymhlith y boblogaeth ehangach, gyda DEs (sy'n
tueddu i fod yn hŷn) â bwriadau is i ymweld â Chymru ar draws y Gwanwyn a'r Haf. 

Ffynhonnell: Demograffeg. Sylfaen: Yr holl ymatebwyr. Poblogaeth y DU n = 3,174; Bwriadwyr y Gwanwyn cynhwysol i

Gymru n = 128; Bwriadwyr yr Haf cynhwysol i Gymru n = 158. 
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Ffigur 34. Dadansoddiad o boblogaethau a 
bwriadwyr yn ôl cyfnod bywyd, Canran, Tonnau 22-
25, y DU. 
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Ffigur 35. Dadansoddiad o boblogaethau a 
bwriadwyr yn ôl gradd gymdeithasol, Canran, 
Tonnau 22-25, y DU. 
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P'un a yw gwyliau neu wyliau byr yn y DU wedi'u cynllunio neu wedi'u
harchebu
• Er eu bod yn llai tebygol na chyn-nythwyr a theuluoedd i gynllunio mynd ar wyliau byr dros nos neu wyliau yn y DU, mae 

annibynnwyr hŷn a phobl sydd wedi ymddeol sydd yn bwriadu mynd ar drip yn fwy tebygol o fod wedi'i archebu na chyfnodau 
bywyd eraill. Yng nghyd-destun y DU (nid yw maint y sylfaen yn ddigon mawr i edrych ar fwriadwyr i Gymru), mae proffil yr 
archebwyr felly yn wahanol i broffil bwriadwyr – mae teuluoedd yn parhau i fod y grŵp mwyaf, ond mae pobl sydd wedi ymddeol 
ac annibynwyr hŷn yn gyfran debyg. Fodd bynnag, mae cynulleidfaoedd iau yn tueddu i archebu'n agosach at y dyddiad teithio 
felly mae'r dadansoddiad terfynol yn debygol o fod yn fwy cytbwys.)  

CVB2a. Wrth feddwl am y gwyliau neu’r gwyliau byr nesaf yn y DU rydych chi'n debygol o'u cymryd, pryd ydych chi'n

debygol o gynllunio, archebu a mynd ar y trip hwn? Cyn-nythwyr n = 167; Teuluoedd n = 186; Annibynwyr Hŷn n = 135; Pobl 

sydd wedi ymddeol n = 95
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Ffigur 34b. Cyfran bwriadwyr y Gwanwyn a'r Haf 
sydd eisoes wedi cynllunio eu trip, Canran, Ton 
25, y DU. 
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Ffigur 35b.  Canran bwriadwyr y Gwanwyn a’r
Haf i’r DU sydd eisoes wedi archebu eu trip , 
Canran, Ton 25, y DU.
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Segmentau ariannol ac effaith ariannol COVID-19 ar fwriadwyr
• Mae bwriadwyr i Gymru wedi’u halinio’n fras â phoblogaeth y DU wrth ddisgrifio sut mae eu cyllid wedi cael ei daro gan COVID-

19 - mae bron i hanner naill ai’n well eu byd nag o’r blaen neu heb gael eu heffeithio’n ariannol, gyda dros hanner wedi’u ‘taro’n
galed’ neu’n gorfod bod yn ofalus.

• Mae bwriadwyr tripiau haf i Gymru yn fwy tebygol o ddisgrifio'u hunain fel pobl sy’n well eu byd neu heb gael eu heffeithio'n
ariannol. 

C17. Pe bai'n rhaid i chi ddewis, pa un o'r datganiadau canlynol fyddai'n disgrifio'ch teimladau orau ar hyn o bryd? VB8b: Gan

feddwl am eich gwaith a'ch amgylchiadau ariannol, pa un, os o gwbl, o'r canlynol sydd wedi digwydd i chi o ganlyniad i'r pandemig

COVID-19? Sylfaen: Yr holl ymatebwyr. Poblogaeth y DU n = 3,174; Bwriadwyr y Gwanwyn cynhwysol i Gymru n = 128; Bwriadwyr

yr Haf cynhwysol i Gymru n = 158. 

10 7 9

35 35 39

41 39
39

15 20 13

Preswylwyr o’r 
DU

Bwriadwyr y
Gwanwyn i

Gymru (Mawrth i
Gorffennaf)

Bwriadwyr yr Haf
i Gymru

(Gorffennaf i
Medi)

Ffigur 36. Dadansoddiad o fwriadwyr yn ôl segmentau 
ariannol, Canran, Tonnau 22-25, y DU. 
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Ffigur 37. Effaith cyflogaeth ar fwriadwyr, 
Canran, Tonnau 22-25, y DU. 

Preswylwyr o’r DU
Bwriadwyr y Gwanwyn i Gymru (Mawrth i Gorffennaf)
Bwriadwyr yr Haf i Gymru (Gorffennaf i Medi)



• Mae Cymru yn bwriadu efelychu poblogaeth y DU yn fras o ran segmentau COVID. Mae gan fewnfudwyr Cymru broffil
segment gwahanol i fwriadwyr i’r DU ar draws y gwanwyn a'r haf. Mae bwriadwyr i’r DU yn fwy tebygol o syrthio i’r
segmentau ‘llai i’w golli’ ac ‘mae bywyd yn mynd yn ei flaen’ (39% o’i gymharu â 28% yn y gwanwyn; 34% o’i gymharu â 
31% yn yr haf). 

Source: Attitudinal segments:  Full description on page 7

Base: Multiple trip-takers n=463; Summer Intenders n=129; Summer Intenders n=82

Segmentau agwedd bwriadwyr (gweler y dudalen diffiniadau am 
ragor o wybodaeth) 

Sylfaen: Yr holl ymatebwyr. Poblogaeth y DU. n = 7.037; Bwriadwyr y Gwanwyn cynhwysol i Gymru n = 128; Bwriadwyr yr 

Haf cynhwysol i Gymru n = 158.
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Ffigur 8b. Dadansoddiad o'r boblogaeth a bwriadwyr yn ôl segmentau COVID, Canran, Tonnau 22-
25, y DU. 
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• Yn gyson ag adroddiadau blaenorol, mae mwyafrif helaeth y tripiau dros nos i Gymru yn y gwanwyn a’r haf yn debygol o fod at 
bwrpas ‘gwyliau’, yn uwch nag ymhlith holl dripiau i’r DU lle mae ‘ymweliadau â ffrindiau neu berthnasau’ yn fwy cyffredin.

• Rhennir teithiau gwanwyn yn weddol gyfartal rhwng gwyliau byr a gwyliau 4+ noson. Yn yr haf, gwyliau 4+ noson yw'r mwyafrif, 
er bod 1 o bob 10 yn ansicr. Mae hyd tripiau o ran tripiau i Gymru yn gymharol gyson â thripiau i’r DU. 

Pwrpas trip a hyd trip tripiau’r Gwanwyn a’r Haf

CVB3. Ydy’r trip nesaf hwn yn debygol o fod yn wyliau byr (1-3 noson) neu'n wyliau (4+ noson)?

VB6f. A pa un o'r canlynol sy'n disgrifio orau ddiben y daith hon? Syflaen: Bwriadwyr y Gwanwyn cynhwysol i Gymru n = 82; Bwriadwyr yr

Haf cynhwysol i Gymru n = 92. 
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Ffigur 39.  Pwrpas trip nesaf i Gymru, Canran, 
Tonnau 22-25, y DU.
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Ffigur 40.  Hyd trip nesaf i Gymru, Canran, Tonnau
22-25, y DU.
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I ble cynllunir aros ar drip i Gymru yn y gwanwyn a'r haf

• Yn gyson â chyfnodau adrodd blaenorol, Eryri yw'r prif gyrchfan ar gyfer trip yn y Gwanwyn ymhlith bwriadwyr i Gymru. Dilynir
Eryri gan Llandudno a Bae Colwyn a Sir Benfro, gydag ystod o gyrchfannau eraill yn ffurfio'r gweddill.

• Eryri hefyd yw'r gyrchfan a ffefrir yn yr haf, wedi’i dilyn yn agos gan Sir Benfro gyda thripiau cynlluniedig yn yr haf yn fwy dwys
yn yr ardaloedd poblogaidd hyn. 

CVB4b. Ble yng Nghymru ydych chi'n disgwyl aros ar y gwyliau neu’r gwyliau byr nesaf hwn?

Syflaen: Bwriadwyr y Gwanwyn cynhwysol i Gymru n = 124; Bwriadwyr yr Haf cynhwysol i Gymru n = 151. 
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Ffigur 41. Cyrchfan gynlluniedig ar gyfer trip nesaf i Gymru, Canran, Tonnau 22-25, y DU a Chymru.
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I ble cynllunir aros ar drip i Gymru yn y Gwanwyn a’r Haf

• Yn gyson â chyfnodau adrodd blaenorol, mae Eryri yn boblogaidd ymhlith preswylwyr o Gymru a rhai nad ydynt o Gymru sy'n
cynllunio trip i Gymru y Gwanwyn a'r Haf hwn. Er gwaethaf poblogrwydd Eryri ar draws y ddwy gynulleidfa, mae Llandudno a 
Bae Colwyn gerllaw ac Ynys Môn yn sylweddol fwy poblogaidd ymhlith preswylwyr nad ydynt o Gymru.

• Fodd bynnag, Sir Benfro yw'r gyrchfan a ffefrir ar gyfer preswylwyr o Gymru, 36% yn cynllunio trip dros nos yno, o'i gymharu â 
dim ond 13% o'r rhai nad ydynt yn breswylwyr o Gymru. 

CVB4b. Ble yng Nghymru ydych chi'n disgwyl aros ar y gwyliau neu’r gwyliau byr nesaf hwn?

Sylfaen: Yr holl ymatebwyr sy’n cynllunio cymryd gwyliau neu wyliau byr yng Nghymru rhwng Mawrth a Medi. Yr holl

fwriadwyr sy’n breswylwyr o Gymru n = 110; Bwriadwyr nad ydynt yn breswylwyr o Gymru n = 165
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Ffigur 42. Cyrchfan gynlluniedig ar gyfer y trip nesaf i Gymru ar gyfer Bwriadwyr y Gwanwyn a’r Haf yn ôl
preswylfa, Canran, Tonnau 22-25, y DU a Chymru.
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Prif ddull trafnidiaeth ar gyfer gwyliau byr neu wyliau nesaf i
Gymru

• Ar draws y gwanwyn a’r haf, ‘cerbyd eich hun’ yw’r prif ddull trafnidiaeth o bell ffordd y bwriedir ei ddefnyddio ar dripiau i
Gymru, ac yna trên.

• Mewn cymhariaeth, mae bwriadwyr tripiau i’r DU yn sylweddol fwy tebygol o ddefnyddio trên, wedi'i yrru'n rhannol gan yr
achosion uwch o dripiau dinas/tref fawr. 

CVB4c. Beth ydych chi'n rhagweld fydd y prif ddull teithio i'ch cyrchfan gwyliau neu wyliau byr?

Sylfaen: Yr holl ymatebwyr sy'n bwriadu cymryd gwyliau neu wyliau byr yng Nghymru. Bwriadwyr y Gwanwyn Unigryw i Gymru n = 82; 

Bwriadwyr yr Haf unigryw i Gymru n = 92 
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Ffigur 43. Y 5 prif ddull teithio i gyrchfan trip ar gyfer 
Bwriadwyr y Gwanwyn i Gymru, Canran, Tonnau 22-
25, y DU.
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Ffigur 44. Y 5 prif ddull teithio i gyrchfan ar gyfer 
Bwriadwyr yr Haf i Gymru, Canran, Tonnau 22-25, y 
DU. 



Math o gyrchfan ar gyfer yr y gwyliau byr neu'r gwyliau nesaf

• Mae bwriadwyr i Gymru yn y gwanwyn a’r haf fel ei gilydd yn fwyaf tebygol o ragweld y bydd eu trip mewn ‘tref arfordirol/glan
môr draddodiadol’, ac yna ‘cefn gwlad neu bentref’ ac ‘arfordir gwledig’. Mae’r ffafriaeth ar gyfer y mathau hyn o gyrchfannau
hefyd yn amlwg ar gyfer tripiau ehangach i’r DU. Fodd bynnag, mae bwriadwyr tripiau i’r DU yn sylweddol fwy tebygol o 
fwriadu ymweld â ‘dinas neu dref fawr’ na bwriadwyr tripiau i Gymru. 

CVB5a. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio orau’r prif fathau o gyrchfan rydych chi'n debygol o aros ynddo yn ystod eich trip i'r DU orau? 

Sylfaen: Yr holl ymatebwyr sy'n bwriadu cymryd gwyliau neu wyliau byr yng Nghymru. Bwriadwyr y Gwanwyn Unigryw i Gymru n = 82; 

Bwriadwyr yr Haf unigryw i Gymru n = 92 
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Ffigur 44. Prif fath o gyrchfan ar gyfer Bwriadwyr y 
Gwanwyn i Gymru, Canran, Tonnau 22-25, y DU.
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Ffigur 45. Prif fath o gyrchfan ar gyfer Bwriadwyr yr
Haf i Gymru, Canran, Tonnau 22-25, y DU.



Cynnwys parti ymwelwyr ar gyfer y gwyliau neu'r gwyliau byr nesaf
• Ar draws cyfnodau’r gwanwyn a’r haf, mae partïon ymwelwyr yn fwyaf tebygol o dreulio gwyliau byr dros nos neu wyliau yng

Nghymru gyda’u partner, ac yna plentyn/wyrion/oedolion ifanc ac ‘aelodau eraill o’r teulu’. Mae cynrychiolaeth dda o anifeiliaid
anwes hefyd, sef bron i 2 o bob 5 parti ymwelwyr yn y gwanwyn ac 1 o bob 10 yn yr haf.

• Mae Cymru yn sylweddol fwy tebygol o ddenu partïon â phlant na’r DU ehangach, yn enwedig o fewn cyfnod yr haf (58% o 
fwriadwyr i Gymru yn rhagweld plant yn eu parti o’i gymharu â 42% o fwriadwyr i’r DU). 

CVB4d. Gyda phwy ydych chi'n debygol o fod yn treulio'ch gwyliau?

Sylfaen: Yr holl ymatebwyr sy'n bwriadu cymryd gwyliau neu wyliau byr yng Nghymru. Bwriadwyr y Gwanwyn Unigryw i

Gymru n = 82; Bwriadwyr yr Haf unigryw i Gymru n = 92 
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Ffigur 46. Cyfansoddiad parti ymwelwyr ar gyfer
Bwriadwyr y Gwanwyn i Gymru, Canran, Tonnau
22-25, y DU. 68
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Ffigur 47. Cyfansoddiad parti ymwelwyr ar gyfer
Bwriadwyr yr Haf i Gymru, Canran, Tonnau 22-25, y 
DU.



Math o lety ar gyfer y gwyliau byr neu'r gwyliau nesaf

• Mae ystod o fathau o lety yn cael eu hystyried gan Fwriadwyr y Gwanwyn i Gymru - ‘gwesty/motel/tafarn’ ychydig o flaen
‘carafán/gwersylla’, ‘hunanarlwyo masnachol’, ‘cartref preifat’ a ‘thai llety/Gwely a Brecwast/ffermdy’.

• Yn yr haf, mae’r dewis yn fwy eglur - dros hanner yn cynllunio gwersylla neu aros mewn carafán - yn sylweddol uwch na
‘hunanarlwyo masnachol’ a mathau eraill o lety sy’n dilyn yn agos y tu ôl.

• Mae goruchafiaeth llety ‘gwersylla/ carafán’ ymysg Bwriadwyr yr Haf yn nodi gwahaniaeth i’r bwriadwyr DU ehangach lle mae’r
math hwn o lety yn drydydd y tu ôl i ‘gwesty/motel/tafarn’ a ‘hunanarlwyo masnachol’. 

CVB6a. Pa fath/au o lety ydych chi'n disgwyl y byddwch chi'n aros ynddo yn ystod eich trip i'r DU ym mis <>?

Sylfaen: Yr holl ymatebwyr sy'n bwriadu cymryd gwyliau neu wyliau byr yng Nghymru. Bwriadwyr y Gwanwyn Unigryw i Gymru n = 82; 

Bwriadwyr yr Haf unigryw i Gymru n = 92 
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Ffigur 48. Llety y cynllunir aros ynddo ar drip dros 
nos nesaf i’r DU ar gyfer Bwriadwyr y Gwanwyn i 
Gymru, Canran net, Tonnau 22-25, y DU.
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Ffigur 49. Llety y cynllunir aros ynddo ar drip dros
nos nesaf i’r DU ar gyfer Bwriadwyr yr Haf i
Gymru, Canran net, Tonnau 22-25, y DU.



Math o lety ar gyfer y gwyliau byr neu'r gwyliau nesaf

• ‘Carafan statig’ yw’r prif ddewis ymhlith bwriadwyr i Gymru sy’n cynllunio arhosiad mewn llety ‘gwersylla/carafán’ ar draws y 
ddau gyfnod amser. Yn ogystal â charafán statig, gyrrir y pigyn yn y dewis llety hwn yn yr haf gan arosiadau ‘glampio/llety
amgen’ ac arosiadau mewn ‘pabell’.

• ‘Cartref preifat rhywun arall ar sail fasnachol’ yw’r llety preifat mwyaf poblogaidd yn y gwanwyn; ffrindiau neu berthnasau yn yr
haf, er nad yw'r gwahaniaethau'n arwyddocaol. 

CVB6a. Pa fath/au o lety ydych chi'n disgwyl y byddwch chi'n aros ynddo yn ystod eich trip i'r DU ym mis <>?

Sylfaen: Yr holl ymatebwyr sy'n bwriadu cymryd gwyliau neu wyliau byr yng Nghymru. Bwriadwyr y Gwanwyn Unigryw i Gymru n = 82; 

Bwriadwyr yr Haf unigryw i Gymru n = 92 
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Ffigur 50. Math o lety gwersylla/carafanio y mae 
bwriadwyr i Gymru yn cynllunio aros ynddo ar y 
trip dros nos nesaf, Canran net, Tonnau 22-25, y 
DU.
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Ffigur 51. Math o lety cartref preifat y mae 
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Amodau hanfodol ar gyfer arhosiad mewn llety

• Mae gan fwriadwyr i Gymru nifer o ofynion ar gyfer llety i'w rhoi ar waith er mwyn iddynt deimlo'n hyderus ynghylch aros. Canslo
am ddim yw'r prif ofyniad, ac yna digon o ddiheintyddion dwylo a staff i wisgo masgiau wyneb.

• Mae canslo am ddim yn fwy o ofyniad i fwriadwyr i Gymru na bwriadwyr i’r DU ar y cyfan. 

C63newydd. Pa rai, os o gwbl, o'r amodau canlynol fyddai'n hanfodol i ddarparwyr llety eu sefydlu i chi aros arnynt dros y misoedd nesaf? Syflaen: 

Bwriadwyr y Gwanwyn cynhwysol i Gymru n = 124; Bwriadwyr yr Haf cynhwysol i Gymru n = 151. 
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Ffigur 52. Y 10 prif amod sy'n hanfodol ar gyfer aros mewn llety i fwriadwyr i Gymru, Canran a Chanran Net, 
Tonnau 22-25, y DU.
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• Mae'r amodau y mae bwriadwyr i’r DU yn eu gwneud yn ofynnol i ddarparwyr llety eu cael mewn lle yn amrywio yn unol ag 
amgylchiadau newidiol. Fodd bynnag, mae’n nodedig bod ‘canslo am ddim’ wedi parhau i fod o’r pwys mwyaf ers Mehefin
2020, gan ddod i’r amlwg fel y pwysicaf o ddechrau mis Rhagfyr. I'r gwrthwyneb, mae ‘gwesteion i wisgo masgiau wyneb’ wedi
cynyddu o ran pwysigrwydd wrth i dderbyniad cymdeithasol o’r arfer gynyddu. 

Sut mae'r amodau gofynnol wedi newid dros amser
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Ffigur 52b. Amodau sy'n hanfodol ar gyfer aros mewn llety ar gyfer bwriadwyr i’r DU yn seiliedig ar y 7 

amod gorau ar gyfer Bwriadwyr y Gwanwyn, Canran Tueddol, Tonnau 5-25, Bwriadwyr i’r DU.
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Gwariant disgwyliedig ar y gwyliau neu wyliau byr nesaf

• Ar gyfartaledd, mae Cymru yn bwriadu gwario swm tebyg ar eu tripiau Gwanwyn a Haf - £739 yn y gwanwyn a £748 yn yr haf. 
Mae tua 2 o bob 5 yn rhagweld gwario llai na £500 ar draws y ddau gyfnod. Mae tua 1 o bob 4 yn cynllunio gwario dros £1,000 
ar draws y ddau gyfnod amser.

• Mae gwariant ymhlith bwriadwyr i Gymru a bwriadwyr i’r DU yn debyg yn y gwanwyn, ond mae bwriadwyr i’r DU yn disgwyl
gwario cryn dipyn yn fwy yn yr haf. Mae hyn yn debygol o gael ei yrru gan ddewis llety - mae bwriadwyr i’r DU yn llai tebygol o 
ddewis mathau o lety cost is fel gwersylla. 

CVB6e. Tua faint ydych chi'n meddwl bydd cyfanswm cost y trip hwn?

Sylfaen: Yr holl ymatebwyr sy'n bwriadu cymryd gwyliau neu wyliau byr yng Nghymru. Bwriadwyr y Gwanwyn Unigryw i Gymru n = 82; 

Bwriadwyr yr Haf unigryw i Gymru n = 92 
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Ffigur 53. Gwariant disgwyliedig ar gyfer bwriadwyr i
Gymru, Canran, Tonnau 22-25, y DU.

Bwriadwyr y Gwanwyn i Gymru (Mawrth i Gorffennaf)

Bwriadwyr yr Haf i Gymru (Gorffennaf i Medi)

£739 £748£752

£868

Bwriadwyr y Gwanwyn Bwriadwyr yr Haf

Ffigur 54. Gwariant cyfartalog
disgwyliedig ar gyfer bwriadwyr i Gymru, 
Cyfartaledd, Tonnau 22-25, y DU.

Holl fwriadwyr i Gymru

Holl fwriadwyr i’r DU



Dewis ddull archebu ar gyfer gwyliau byr neu wyliau
• Mae Bwriadwyr y Gwanwyn a’r Haf i Gymru yn fwyaf tebygol o archebu'n uniongyrchol gyda'r darparwr llety, ac yna asiant

teithio ar-lein (OTA) a gwefan asiant teithio traddodiadol. 

VB6d. Sut fyddech chi'n ddelfrydol yn archebu neu ydych chi eisoes wedi archebu'ch llety ar gyfer eich trip i'r DU?

Syflaen: Bwriadwyr y Gwanwyn cynhwysol i Gymru n = 124; Bwriadwyr yr Haf cynhwysol i Gymru n = 151. 
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Ffigur 55. Sianel archebu llety ar gyfer bwriadwyr i Gymru, Canran net, Tonnau 22-25, y DU.
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Sianel archebu dewisol ar gyfer holl fwriadwyr i’r DU yn ôl cyfnod
bywyd
• Mae’r dewis gorau o ran archebu yn amrywio'n sylweddol yn ôl cyfnod bywyd – pobl sydd wedi ymddeol yw'r rhai mwyaf tebygol

o ffafrio archebion uniongyrchol, a'r lleiaf tebygol o ddewis asiant teithio ar-lein. Mewn cyferbyniad, mae cyn-nythwyr yn
mynegeio uchaf ar gyfer asiantau teithio ar-lein a gwefannau homestay. 

VB6d. Sut fyddech chi'n ddelfrydol yn archebu neu ydych chi eisoes wedi archebu'ch llety ar gyfer eich trip i'r DU?

Syflaen: Cyn-nythwyr n = 579; Teuluoedd n = 811; Annibynwyr Hŷn n = 572; Pobl sydd wedi ymddeol n = 376 
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Ffigur 55b. Sianel archebu llety ar gyfer holl fwriadwyr y Gwanwyn a’r Haf i’r DU yn ôl cyfnod
bywyd, Canran net, Tonnau 22-25, y DU.
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Y bwriad i fynd ar drip busnes dros nos erbyn Mehefin 2021 

• Dim ond 7% o oedolion y DU mewn cyflogaeth sy’n bwriadu mynd ar drip busnes dros nos erbyn Mehefin 2021, 5% o 
breswylwyr Cymru mewn cyflogaeth. Cyfarfod yw'r rheswm mwyaf cyffredin dros drip dros nos (cyfarfodydd o lai na 6 o bobl yn
mynegeio'n uwch), ac yna adeiladu tîm. 

Sylfaen: Yr holl rai sydd mewn cyflogaeth: preswylwyr o’r DU mewn cyflogaeth n = 2629; Preswylwyr o Gymru mewn 

cyflogaeth n = 297. Preswylwyr o’r DU sy’n cymryd trip n = 200.
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Ffigur 56. Cyfran sy’n rhagweld trip 
busnes dros nos erbyn Mehefin 2021, 
Canran, Tonnau 22 + 24, y DU.

41

24

10 10 8 7

Cwrdd Adeiladu tîm Hyfforddiant Cynhadledd Arddangosfa Rheswm arall

Ffigur 57. Rhesymau dros gymryd trip busnes dros nos, 
Canran, Tonnau 22 + 24, Preswylwyr o’r DU mewn cyflogaeth.



Nifer ddisgwyliedig tripiau busnes dros nos o’i chymharu ag arfer

• Mae oedolion y DU sy’n cynllunio trip busnes dros nos yn rhagweld cryn dipyn yn llai o dripiau o’i gymharu â’r arfer rhwng nawr
a Mehefin 2021. Y rhai mewn rolau rheoli uwch sydd fwyaf tebygol o ragweld mwy o’r tripiau hyn, er bod ‘llai’ o dripiau yn dal i
ddominyddu eu hymatebion. Mae yna lawer o ansicrwydd o hyd ynghylch tripiau teithio busnes gydag un o bob pump o'r rhai
mewn cyflogaeth yn nodi nad ydyn nhw'n gwybod faint o dripiau maen nhw'n debygol o'u cymryd. 

VB14c. O gymharu ag arfer, a ydych yn debygol o fynd ar fwy, llai neu tua'r un nifer o dripiau busnes dros nos rhwng nawr a 

diwedd y flwyddyn? Sail: Pawb mewn cynllunio cyflogaeth ar fynd ar dripiau busnes erbyn diwedd y flwyddyn: Preswylwyr o’r 

DU mewn cyflogaeth n=317; A n=272; B n=639; C1 n=739; C2 n=733; D n=246
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Ffigur 58. Y nifer disgwyliedig o dripiau busnes dros nos erbyn Mehefin 2021 o'i gymharu â'r arferol, 
Canran, Tonnau 22 + 24, preswylwyr y DU sydd mewn cyflogaeth.
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Rheswm dros fynd ar lai o dripiau busnes dros nos

• Canslo (39%) yw’r prif reswm dros beidio â bwrw ymlaen â thripiau busnes dros nos, yn sylweddol uwch na ‘gohirio’ (25%) - er 
gyda’i gilydd mae hyn yn rheswm ar gyfer 55%. ‘Dewis personol oherwydd pryderon cyfredol ynghylch COVID’ yw’r ail reswm a 
nodwyd fwyaf dros lai o dripiau, gyda thua 1 o bob 5 yn nodi dewisiadau amgen digidol. Lleiafrif bach yn unig a nododd
broblemau wrth ddod o hyd i lety neu leoliadau addas. 

VB14d. Pa rai, os o gwbl, o'r ffactorau canlynol sy'n cyfrannu atoch chi'n teimlo y byddwch yn cymryd llai o dripiau busnes 

dros nos? Sail: Pawb mewn cyflogaeth sy’n mynd ar lai o dripiau busnes: Preswylwyr o’r DU mewn gwaith gwaith sy’n mynd 

ar lai o dripiau busnes n=1157
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Ffigur 59. Rhesymau dros gymryd llai o dripiau busnes dros nos, Canran, Tonnau 22 + 24, y DU.
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Gweithgaredd a ragwelir o’i gymharu â’r ‘arfer’ yn ystod yr ychydig
fisoedd nesaf’ 
• Ar ddechrau mis Chwefror 2020, mae oedolion y DU a Chymru yn rhagweld cynnal mwy o ymweliadau ag ardaloedd awyr

agored a chymryd rhan mewn mwy o weithgareddau hamdden neu chwaraeon awyr agored. Maent yn rhagweld ymweld ag 
ychydig mwy o atyniadau ymwelwyr awyr agored. Disgwylir y bydd cymryd rhan mewn adloniant a digwyddiadau, 
gweithgareddau iechyd neu les dan do ac mae ymweld ag atyniadau dan do yn is. 

CVB9a/b. VB10a/b. Pa rai, os o gwbl, o'r mathau hyn o leoedd yn y DU ydych chi'n fwyaf tebygol na'r arfer o ymweld â nhw
dros yr ychydig fisoedd nesaf? Wrth ddefnyddio’r gair ‘arfer’ golygwn eich ymddygiad nodweddiadol pe na bai pandemig
COVID-19 wedi digwydd.
Sylfaen: Pob ymatebydd y DU. n = 3515; Pob ymatebydd o Gymru n = 409
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Ffigur 60. Lleoliadau a gweithgareddau hamdden sy'n fwy neu'n llai tebygol o ymweld â nhw/eu gwneud 
wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo gael eu codi, Net: ‘mwy tebygol’ minws ‘llai tebygol’ Tonnau 24-25, y DU.
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• Mae trefn y gweithgaredd a ragwelir wedi aros yn gyson i raddau helaeth ers dechrau'r pandemig. Fodd bynnag, bu cwymp yn
yr holl weithgaredd a ragwelwyd ddechrau mis Medi wrth i’r ‘lefel R’ godi ac i’r DU fynd i gyfnod o gyfyngiadau llymach. Yn unol
â chyfyngiadau, ni chafwyd adferiad llawn i'r gweithgaredd a ragwelir ym mis Awst, er y bydd hyn yn cael ei yrru'n rhannol gan
batrymau tymhorol y tywydd.

Gweithgaredd tueddol a ragwelir o’i gymharu â’r ‘arfer’ yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf

CVB9a/b. VB10a/b. Pa rai, os o gwbl, o'r mathau hyn o leoedd yn y DU ydych chi'n fwyaf tebygol na'r arfer o ymweld â nhw
dros yr ychydig fisoedd nesaf? Wrth ddefnyddio’r gair ‘arfer’ golygwn eich ymddygiad nodweddiadol pe na bai pandemig
COVID-19 wedi digwydd.
Sylfaen: Pob ymatebydd y DU. n = 3515; Pob ymatebydd o Gymru n = 409
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Ffigur 60b. Lleoliadau a gweithgareddau hamdden sy'n fwy neu'n llai tebygol o ymweld â nhw/eu gwneud wrth i’r

cyfyngiadau clo gael eu codi, Net: ‘mwy tebygol’ minws ‘llai tebygol’, Tonnau 1-25, y DU.

Wythnos yn
dechrau



Gweithgaredd a ragwelir o’i gymharu â’r ‘arfer’ yn ystod yr ychydig
fisoedd nesaf’ 
• Mae oedolion y DU a Chymru yn rhagweld y byddant yn ymweld â bwytai gyda seddi awyr agored yn fwy na'r arfer yn ystod

yr ychydig fisoedd nesaf, er yn llai felly nag yn hydref 2020. Nid yw'n syndod o ystyried cyfyngiadau parhaus, adloniant a 
gweithgareddau digwyddiadau eraill - gan gynnwys ymweld â bwytai dan do, gwyliau, sinemâu/theatrau ac mae clybiau nos
yn debygol o barhau i gynhyrchu llai o ymweliadau, yn enwedig gan breswylwyr o Gymru. 

CVB9a/b. VB10a/b. Pa rai, os o gwbl, o'r mathau hyn o leoedd yn y DU ydych chi'n fwyaf tebygol na'r arfer o ymweld â nhw
dros yr ychydig fisoedd nesaf? Wrth ddefnyddio’r gair ‘arfer’ golygwn eich ymddygiad nodweddiadol pe na bai pandemig
COVID-19 wedi digwydd.
Sylfaen: Pob ymatebydd y DU. n = 3515; Pob ymatebydd o Gymru n = 409
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Ffigur 61. Lleoliadau a gweithgareddau adloniant a digwyddiadau sy'n fwy neu'n llai tebygol o ymweld â 
nhw/eu gwneud wrth i’r cyfyngiadau clo gael eu codi, Net: ‘mwy tebygol’ minws ‘llai tebygol’ Tonnau 24-
25, y DU a Chymru.
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Gweithgaredd a ragwelir o’i gymharu â’r ‘arfer’ yn ystod yr ychydig
fisoedd nesaf’ 

• Yn gyson ag adroddiadau blaenorol, mae Gerddi a pharciau gwledig yn debygol o gynhyrchu cynnydd net mewn
gweithgaredd o’i gymharu â’r arfer yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf. Mae mwyafrif y mathau eraill o atyniadau yn debygol o 
ddenu llai o ymweliadau, yn enwedig y rhai sy’n fwy caeedig ac ymarferol fel ‘daeargelloedd’ a ‘canolfannau chwarae dan do’. 
Unwaith eto, nid yw hyn yn syndod o ystyried maint y cyfyngiadau. Mae'r disgwyliadau i ymweld ag atyniadau dan do yn is 
ymhlith preswylwyr o Gymru. 

CVB9a/b. VB10a/b. Pa rai, os o gwbl, o'r mathau hyn o leoedd yn y DU ydych chi'n fwyaf tebygol na'r arfer o ymweld â nhw
dros yr ychydig fisoedd nesaf? Wrth ddefnyddio’r gair ‘arfer’ golygwn eich ymddygiad nodweddiadol pe na bai pandemig
COVID-19 wedi digwydd. Sylfaen: Pob ymatebydd y DU. n = 3515; Pob ymatebydd o Gymru n = 409
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Ffigur 62. Atyniadau ymwelwyr sydd fwy neu llai tebygol o ymweld â nhw o’i gymharu â'r arfer yn ystod 
yr ychydig fisoedd nesaf, Net: ‘mwy tebygol’ minws ‘llai tebygol’ Tonnau 24-25, y DU a Chymru.
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Gweithgaredd a ragwelir o’i gymharu â’r ‘arfer’ yn ystod yr ychydig
fisoedd nesaf’ 
• Mae oedolion y DU yn fwy tebygol o ymweld ag ardaloedd awyr agored fel traethau, mynyddoedd neu fryniau/ardaloedd

gwledig, a theithiau cerdded/llwybrau arfordirol - ‘mynyddoedd, bryniau neu ardaloedd gwledig eraill’ yn sylweddol fwy felly 
ymhlith preswylwyr o Gymru o gymharu â’r boblogaeth ehangach. 

CVB9a/b. VB10a/b. Pa rai, os o gwbl, o'r mathau hyn o leoedd yn y DU ydych chi'n fwyaf tebygol na'r arfer o ymweld â nhw
dros yr ychydig fisoedd nesaf? Wrth ddefnyddio’r gair ‘arfer’ golygwn eich ymddygiad nodweddiadol pe na bai pandemig
COVID-19 wedi digwydd.
Sylfaen: Pob ymatebydd y DU. n = 3515; Pob ymatebydd o Gymru n = 409
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Ffigur 63. Ardaloedd awyr agored sy'n fwy neu'n llai tebygol o ymweld â nhw wrth i’r cyfyngiadau clo 
gael eu codi, Net: ‘mwy tebygol’ minws ‘llai tebygol’ Tonnau 24-25, y DU a Chymru
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Gweithgaredd a ragwelir o’i gymharu â’r ‘arfer’ yn ystod yr ychydig
fisoedd nesaf’ 
• Mae Cymru a thrigolion mewn mannau eraill yn y DU yn rhagweld cynnydd net mawr yn y tebygolrwydd o fynd i gerdded/heicio

dros yr ychydig fisoedd nesaf.
• Rhagwelir hefyd y bydd cynnydd bach/niwtral yn y tebygolrwydd o wylio bywyd gwyllt a beicio/beicio mynydd. Mae'n debygol y 

bydd gostyngiad net yn y disgwyliad i gyflawni'r mwyafrif o weithgareddau awyr agored eraill. 

CVB9a/b. VB10a/b. Pa rai, os o gwbl, o'r mathau hyn o leoedd yn y DU ydych chi'n fwyaf tebygol na'r arfer o ymweld â nhw
dros yr ychydig fisoedd nesaf? Wrth ddefnyddio’r gair ‘arfer’ golygwn eich ymddygiad nodweddiadol pe na bai pandemig
COVID-19 wedi digwydd.
Sylfaen: Pob ymatebydd y DU. n = 3515; Pob ymatebydd o Gymru n = 409
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Ffigur 64. Gweithgareddau awyr agored sy'n fwy neu'n llai tebygol o ymweld â nhw wrth i’r cyfyngiadau 
clo gael eu codi, Net: ‘mwy tebygol’ minws ‘llai tebygol’ Tonnau 24-25, y DU a Chymru.
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Gweithgaredd a ragwelir o’i gymharu â’r ‘arfer’ yn ystod yr ychydig
fisoedd nesaf’ 
• Yn gyffredinol, mae oedolion y DU yn nodi disgwyliad is na'r arfer i ymgymryd â nofio dan do, encilion neu fyfyrio neu 

driniaethau iechyd a harddwch yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, gan adlewyrchu pryder parhaus ynghylch cyswllt personol
agos ac amgylcheddau dan do. Mae'r disgwyliad i gyflawni'r gweithgareddau hyn yn sylweddol is ymhlith preswylwyr o Gymru. 

CVB9a/b. VB10a/b. Pa rai, os o gwbl, o'r mathau hyn o leoedd yn y DU ydych chi'n fwyaf tebygol na'r arfer o ymweld â nhw
dros yr ychydig fisoedd nesaf? Wrth ddefnyddio’r gair ‘arfer’ golygwn eich ymddygiad nodweddiadol pe na bai pandemig
COVID-19 wedi digwydd.
Sylfaen: Pob ymatebydd y DU. n = 3515; Pob ymatebydd o Gymru n = 409
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Ffigur 65. Gweithgareddau iechyd a lles dan do sy’n fwy neu llai tebygol o’u gwneud o'i gymharu â’r 
arfer yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, Net: ‘mwy tebygol’ minws ‘llai tebygol’ Tonnau 24-25, y DU a 
Chymru.
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Methodoleg



Methodoleg

Mae'r canfyddiadau yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar arolwg ar-lein wythnosol a gynhaliwyd ymhlith sampl 
gynrychioliadol o boblogaeth y DU yn genedlaethol. Mae'r sampl graidd yn cynrychioli oedolion 16+ oed yn ôl 
rhyw, oedran, rhanbarth y llywodraeth a gradd gymdeithasol. 
Yn y cyfnod cyntaf, caiff sampl graidd gynrychiadol yn genedlaethol o 1,500 ei recriwtio a’i chyfweld. Wedyn
caiff y sampl hon ei ‘chynyddu' yng Nghymru a'r Alban er mwyn sicrhau meintiau sylfaen digonol ar gyfer 
dadansoddi cenhedloedd ar wahân. Wedyn caiff y data eu pwysoli i wneud y sampl yn gynrychiadol o sampl y 
DU yn gyffredinol ac ym mhob gwlad. Mae'r adroddiad hwn yn cyfuno'r canlyniadau a gymerwyd o Donnau 14-
16 o draciwr wythnosol defnyddwyr COVID-19.


