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Craffu cyfnod 1 - Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 

Yn dilyn canslo cyfarfod y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yr 

wythnos hon, lle yr oeddech wedi trefnu i roi tystiolaeth ar Fil Iechyd y Cyhoedd 

(Isafbris am Alcohol) (Cymru) ("y Bil"), rwy'n ysgrifennu i ofyn am eich barn ar nifer 

o faterion a fyddai wedi cael eu trafod yn ystod y cyfarfod.

Achos iechyd y cyhoedd ar gyfer y Bil 

1) Pa ganlyniadau iechyd y cyhoedd y mae Llywodraeth Cymru yn eu disgwyl yn

sgil cyflwyno isafbris am alcohol yng Nghymru? 

2) Pa fesurau a fydd yn cael eu defnyddio i werthuso effeithiolrwydd y

ddeddfwriaeth? A fydd gwerthusiad ar ôl 5 mlynedd yn rhoi darlun digon clir i ni, 

o ystyried y bydd rhai o'r effeithiau ar iechyd ond yn dod i’r amlwg yn y tymor

hwy? 

Cymhwysedd 

3) A allwch egluro, er gwybodaeth, eich safbwynt ar gymhwysedd y Cynulliad

Cenedlaethol i gyflwyno'r Bil hwn nawr, a'ch bwriadau yn dilyn dyfarniad y 

Goruchaf Lys ar ddeddfwriaeth yr Alban? 

Y dull o bennu isafbris uned (MUP) 

4) Sut y penderfynir lefel isafbris uned? Pa waith arall sydd angen ei wneud cyn

llunio’r rheoliadau perthnasol? Beth yw'r amserlen? 
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5) Beth yw bwriad Llywodraeth Cymru o ran adolygu lefel isafbris uned yn y 

dyfodol - pa mor aml y gwneir hynny, er enghraifft, a pha ddull a ddefnyddir i 

adolygu/newid isafbris uned? 

 6) Beth yw'r sylfaen dystiolaeth sy'n sail i'r cynigion? Sut y dangoswyd y cysylltiad 

rhwng pris alcohol, y defnydd o alcohol a niwed? Yn benodol, pa dystiolaeth sy'n 

dangos y bydd y rhai sy'n yfed lefelau alcohol peryglus/niweidiol yn yfed llai o dan 

bolisi isafbris uned?  

 7) A gafodd strategaethau eraill i leihau fforddiadwyedd alcohol eu hystyried? 

Pam y mae Llywodraeth Cymru o'r farn mai isafbris uned fydd y dull gweithredu 

fwyaf effeithiol?  

 

Effaith ehangach ar ddefnyddwyr  

 8) Un o'r beirniadaethau o’r system isafbris uned yw’r ffaith na fydd yn targedu'r 

rhai sy'n yfed lefelau niweidiol yn unig, ond y bydd yn creu costau ychwanegol i’r 

mwyafrif sy'n yfed yn gyfrifol. Pa effaith yr ydych yn disgwyl i'r Bil ei chael ar yfwyr 

cymedrol? 

 9) Mae'r Memorandwm Esboniadol yn cydnabod bod system isafbris uned yn 

debygol o effeithio ar yfwyr dibynnol. Pa asesiad sydd wedi'i wneud o'r angen am 

wasanaethau ychwanegol i gynorthwyo’r rhai sy'n dibynnu ar alcohol? 

10) Eich ymateb i'r pryder bod isafbris uned yn fesur anflaengar a fydd yn 

effeithio’n bennaf ar y rhai mewn tlodi. 

11) Sut y caiff effeithiau'r Bil ar grwpiau incwm isel a grwpiau agored i niwed eu 

monitro a'u lliniaru? 

 

Effaith amnewid 

 12) Yr hyn sy'n hysbys am yfed alcohol heb ei gofnodi yng Nghymru.  A yw 

gwaith modelu Prifysgol Sheffield yn ystyried hyn? (Gall 'alcohol heb ei gofnodi' 

gynnwys alcohol wedi'i gynhyrchu gartref neu'n answyddogol (cyfreithiol neu 

anghyfreithlon), alcohol wedi'i smyglo, alcohol a fwriedir ar gyfer defnyddiau 

diwydiannol neu feddygol, ac alcohol a geir trwy siopa trawsffiniol (a gofnodir 

mewn awdurdodaeth wahanol)). 

 13) Beth yw lefel y risg y gallai cyflwyno system isafbris uned arwain at gynnydd 

yn y defnydd o ddewisiadau amgen anghyfreithlon neu beryglus?  Sut y bydd y 

risg hon yn cael ei monitro? 
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Yr effaith ar awdurdodau lleol   

 14) Sut ydych chi wedi asesu gallu awdurdodau lleol i orfodi'r system isafbris 

uned? Pa gymorth ychwanegol yr ydych chi'n bwriadu ei ddarparu (gan gynnwys 

cymorth ariannol ac arweiniad) i sicrhau bod awdurdodau lleol yn gallu cyflawni'r 

swyddogaethau a osodir arnynt gan y Bil hwn? 

 15) Mae adran 16 o’r Bil yn caniatáu i swyddog awdurdodedig awdurdod lleol (a 

awdurdodir gan warant o dan adran 14) fynd i mewn i annedd gyda phobl a 

chyfarpar ychwanegol. Pa fesurau diogelu sydd ar waith i atal camddefnyddio 

pŵer adran 16 pan fydd swyddog awdurdodedig awdurdod lleol yn mynd i mewn i 

annedd drwy warant gydag unrhyw bersonau ac offer eraill y mae'r swyddog o'r 

farn eu bod yn briodol? 

 

Effaith ar fanwerthwyr, gan gynnwys materion trawsffiniol 

 16) Mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn disgrifio 'elfen o ansicrwydd' ynglŷn ag 

ymateb posibl y diwydiant alcohol i’r broses o gyflwyno system isafbris uned. Pe 

bai cyflwyno system isafbris uned yn arwain at fwy o elw i'r diwydiant alcohol (fel y 

rhagwelir gan fodel Sheffield), a oes perygl y gallai hynny danseilio bwriadau 

polisi'r Bil?  

17) A allwch chi egluro ynglŷn ag a fyddai/sut y byddai system isafbris uned yn 

berthnasol os yw rhywun sy'n byw yn Lloegr yn archebu cynhyrchion alcohol sy'n 

cael eu dosbarthu o Gymru - gan fanwerthwr a leolir yng Nghymru yn unig, neu 

gan fanwerthwyr mwy sy’n gweithredu ledled y DU. 

18) Pa asesiad sydd wedi’i wneud o'r effaith ar fanwerthwyr ledled y DU a fydd yn 

gorfod gweithredu system brisio wahanol yng Nghymru o gymharu â Lloegr a 

gweddill y DU? 

19) A yw cyflwyno isafbris uned yn debygol o annog defnyddwyr i groesi'r ffin i 

brynu alcohol yn Lloegr, ac a fydd hyn yn cael effaith negyddol ar fusnesau 

Cymru, yn enwedig mewn ardaloedd ar y ffin?  

20) A fydd cyflwyno system isafbris uned yn cael effaith anghymesur ar fusnesau 

llai o ran maint, a allai wynebu costau gweithredu uwch er enghraifft? 

21) Pa arweiniad a chymorth y mae'r Llywodraeth yn bwriadu eu darparu i 

fanwerthwyr, a pham nad yw hyn wedi'i osod ar wyneb y Bil?  
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Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu darparu'r wybodaeth hon erbyn 15 

Tachwedd.  

 

Trafodir y materion hyn, a phwyntiau eraill a godwyd gan ein rhanddeiliaid wrth 

graffu ar y Bil, gyda chi ymhellach yn ystod ein cyfarfod ar 11 Ionawr 2018. 

 

Yn gywir  

 

Dr Dai Lloyd AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 




