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Cyflwyniad 
 
Mae Cymru Ddi-fwg: Strategaeth hirdymor Cymru ar gyfer Rheoli Tybaco yn pennu 
ein huchelgais i gael Cymru ddi-fwg1 erbyn 2030. I ategu’r uchelgais hon, mae’r 
strategaeth yn canolbwyntio ar dair thema allweddol: Lleihau Anghydraddoldebau, 
Cenedlaethau’r Dyfodol a Dull System Gyfan ar gyfer Cymru Ddi-fwg. 
 
Tuag at Gymru Ddi-fwg: Cynllun Cyflawni ar Reoli Tybaco 2022-2024 yw’r cyntaf o 
blith cyfres o gynlluniau cyflawni dwy flynedd. Bydd y cynlluniau cyflawni hyn yn 
nodi’n fanwl pa gamau y byddwn yn eu cefnogi ac yn mynd i’r afael â nhw wrth inni 
weithio tuag at gael Cymru ddi-fwg. Trwy drefnu ein camau’n gynlluniau cyflawni dwy 
flynedd, ein nod yw cynnal y momentwm a chanolbwyntio ar y meysydd a fydd yn 
ategu ein huchelgais, ond hefyd bydd hyn yn sicrhau’r hyblygrwydd angenrheidiol fel 
y gallwn fynd ati’n barhaus i adolygu’r cynnydd ac addasu i amgylcheddau a 
blaenoriaethau a all newid. 
 
Yn y cynllun cyflawni hwn, sy’n ymdrin â’r cyfnod rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2024, 
rydym wedi grwpio’r camau y byddwn yn eu cymryd a’u gosod mewn pump o 
feysydd gweithredu blaenoriaeth. Mae’r pum maes hyn yn ymwneud â’r tair thema a 
nodir yn y strategaeth ac maent yn canolbwyntio ar y camau y byddwn yn eu cymryd 
yn ystod y ddwy flynedd nesaf. Byddwn yn cefnogi’r newidiadau angenrheidiol i 
sicrhau mai bod yn ddi-fwg yw’r ‘norm’, a hefyd byddwn yn hyrwyddo arferion gorau 
ac yn integreiddio’r arfer o reoli tybaco ar draws y system gyfan. 
 
Ar ddiwedd y cynllun cyflawni hwn a phob cynllun cyflawni arall, byddwn yn llunio 
asesiad agored a thryloyw yn ymwneud â’n cynnydd – gan bennu hyd a lled ein 
cynnydd a’r pethau eraill mae angen inni eu gwneud er mwyn cyrraedd ein nod o 
gael Cymru ddi-fwg. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau bod cynlluniau dilynol yn cynnal 
ffocws diwyro ar ein nod o fod yn ddi-fwg, yn ogystal â rhoi inni’r sylfaen dystiolaeth 
a all lywio pa gamau mae angen inni ganolbwyntio arnynt er mwyn cyrraedd ein nod. 
 

Rhoi’r Cynllun Cyflawni ar Waith 
 

Y Bwrdd Strategol ar gyfer Rheoli Tybaco sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros 
weithredu a chyflwyno’r strategaeth a’r cynlluniau cyflawni. Bydd Grŵp 
Gweithredu’r Cynllun Cyflawni ar Reoli Tybaco yn cynorthwyo’r Bwrdd, a bydd y 
grŵp hwn yn cael ei ffurfio er mwyn cefnogi, monitro a gweithredu’r modd y rhoddir y 
cynlluniau cyflawni ar waith, yn ogystal â mynd i’r afael â’r ymgysylltu a’r cydweithio 
angenrheidiol. Bydd aelodau’r grŵp gweithredu’n cael eu penodi gan y Bwrdd 
Strategol ar gyfer Rheoli Tybaco, a byddant yn adrodd yn uniongyrchol i’r Bwrdd ac i 
Weinidogion Cymru. 
 
Dyma aelodau’r Bwrdd Strategol ar gyfer Rheoli Tybaco: 
 
Llywodraeth Cymru (Cadeirydd) 

                                                           
1   Caiff ‘di-fwg’ ei ddiffinio fel cyffredinrwydd smygu o <5% ymhlith oedolion dros 18 oed yng Nghymru 
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Iechyd Cyhoeddus Cymru 
Cyfarwyddwyr Diogelu’r Cyhoedd (Cymru) 
Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd 
Cynrychiolwyr y Trydydd Sector 
Coleg Brenhinol y Seiciatryddion 
Y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol 
 

Cylch gwaith y Cynllun Cyflawni ar Reoli Tybaco yw: 
 

1. Bwrw ymlaen â chyflawni ein gweledigaeth a’n nodau o gael Cymru ddi-fwg 
erbyn 2030. 

2. Goruchwylio a monitro’r modd y caiff hyn ei gyflawni a bod yn atebol am 
weithredu’r camau a nodir yn y cynlluniau cyflawni. 

3. Cynnig cyngor ac argymhellion clir, realistig, seiliedig ar dystiolaeth er mwyn 
llywio’r modd y rhoddir y cynlluniau cyflawni ar waith, gan ategu strwythur clir 
a cherrig milltir priodol. 

4. Cynorthwyo i ddatblygu cynlluniau cyflawni dilynol, gan ddefnyddio’r gwersi a 
ddysgir yn sgil cynlluniau blaenorol a gwaith gwerthuso parhaus. 

 

Monitro 
 
Byddwn yn monitro llwyddiant y camau a nodir yn y cynllun cyflawni hwn, ynghyd â’n 
cynnydd tuag at sicrhau Cymru ddi-fwg, yn bennaf trwy ddefnyddio’r ffynonellau data 
canlynol: 
 

 Arolwg Cenedlaethol Cymrui sy’n darparu data’n ymwneud â smygu yng 
Nghymru ynghyd â chyfradd cyffredinrwydd smygu. 

 Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr yng Nghymruii mewn perthynas â smygu a’r 
defnydd o e-sigaréts ymhlith pobl ifanc 11-16 oed. 

 Ystadegau mamolaeth a genedigaethau ar gyfer cyfraddau smygu ymhlith 
mamau. 

 
Byddwn hefyd yn defnyddio ein strwythurau rheoli perfformiad i sicrhau bod ein 
partneriaid cyflawni’n cynnal eu ffocws ar leihau cyffredinrwydd smygu, gan gynnwys 
rhoi’r gorau i smyguiii a smygu ymhlith mamau. Byddwn yn defnyddio unrhyw 
ddulliau eraill a fydd ar gael er mwyn inni gael yr wybodaeth orau i olrhain ein 
cynnydd tuag at Gymru ddi-fwg, ar draws y boblogaeth ac ar draws grwpiau 
blaenoriaeth. 
 
Er inni nodi mai ein dymuniad yw cael Cymru ddi-fwg erbyn 2030 (cyffredinrwydd 
smygu o 5% neu lai ymhlith oedolion dros 18 oed yng Nghymru), nid ydym wedi 
pennu targedau cerrig milltir yn ymwneud â chyffredinrwydd smygu yn ein 
strategaeth nac ychwaith wedi gosod cyfradd cyffredinrwydd smygu y byddwn yn 
anelu at ei chyflawni erbyn diwedd y cynllun cyflawni hwn, a hynny oherwydd y 
cyfyngiadau presennol yn y data angenrheidiol. Cydnabyddwn mai un o’r pethau 
cyntaf y dylid ei wneud yw sicrhau bod y data iawn yn cael ei gasglu ar yr adegau 
iawn trwy ddefnyddio’r ffynonellau iawn, er mwyn sicrhau y gellir monitro ein 



Tuag at Gymru Ddi-fwg 
Cynllun Cyflawni ar Reoli Tybaco 2022-2024 
 
 

4 
 

cynlluniau cyflawni a’n strategaeth yn barhaus ac yn drylwyr. Mae’r gwaith hwn 
eisoes ar y gweill, a’r bwriad wrth ei wraidd yw ein galluogi i fonitro ein cynnydd 
mewn modd llawer manylach. Hefyd, byddwn yn anelu at ddatblygu data a fydd yn 
dangos ein cynnydd ar draws demograffeg a chymunedau gwahanol ledled Cymru, 
gan ganiatáu inni lunio adroddiadau rheolaidd ar sail ein cynlluniau mewn modd 
llawer mwy amserol nag y gwnawn ar hyn o bryd. 
 
Ein nod yw gweld lleihad fesul cam mewn cyffredinrwydd smygu yn ystod y cynllun 
cyflawni hwn a chynlluniau cyflawni eraill yn y dyfodol, a byddwn yn gweithio i 
sicrhau bod systemau monitro ar waith i ddangos hyn. Byddwn yn gwneud yn siŵr 
ein bod yn adolygu ein systemau data’n gyson ac yn cyflwyno unrhyw newidiadau 
angenrheidiol i gefnogi a chynnal ein ffocws ar wireddu ein huchelgais. 
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Meysydd Gweithredu Blaenoriaeth Tuag at Gymru Ddi-fwg 
 
Bydd y cyntaf o blith y cynlluniau cyflawni dwy flynedd yn canolbwyntio ar y camau a 
fydd yn helpu i ddadnormaleiddio mwy ar smygu a sicrhau mai bod yn ddi-fwg yw’r 
‘norm’ yng Nghymru, a bydd hefyd yn hyrwyddo arferion gorau ac yn integreiddio’r 
arfer o reoli tybaco ar draws y system gyfan. Mae’n bwysig inni ganolbwyntio ar atal 
pobl rhag dechrau smygu yn ogystal â chynnig cymorth a fydd yn helpu pobl i roi’r 
gorau i smygu am byth. Rydym wedi grwpio’r camau’n bum maes gweithredu 
blaenoriaeth, sef: 
 

1. Amgylcheddau di-fwg 
2. Gwelliant parhaus a chefnogi arloesi 
3. Grwpiau blaenoriaeth 
4. Mynd i’r afael â thybaco anghyfreithlon a’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer rheoli 

tybaco 
5. Gweithio ar draws y DU 

 
 
Pa gynnydd y dylem ei wneud? 
 
Trwy fynd i’r afael â’r camau a restrir yn y pum maes gweithredu blaenoriaeth isod, 
byddwn yn sicrhau’r canlynol erbyn mis Mawrth 2024: 
 

 Bod dull ar waith ar gyfer parhau i gefnogi’r arfer o ddadnormaleiddio smygu a 
sicrhau mai bod yn ddi-fwg yw’r ‘norm’ yng Nghymru. 

 Ein bod yn deall yn glir sut i fynd i’r afael â smygu mewn grwpiau 
blaenoriaeth. 

 Bod systemau ar waith i ategu ein strategaeth Cymru Ddi-fwg, gan adeiladu 
ar ein gwybodaeth a’n profiad o reoli tybaco yng Nghymru. 
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Maes gweithredu blaenoriaeth 1 

Amgylcheddau di-fwg 
 
Mae amgylcheddau di-fwg yn fesur pwysig o ran rheoli tybaco. Dengys tystiolaeth 
fod deddfwriaeth ddi-fwg yn lleihau’r cysylltiad â mwg ail-law – mae hyn yn arwain at 
fanteision o ran iechyd, yn ogystal â chefnogi newid yn yr agwedd at smygu.iv Yng 
Nghymru, rydym wedi rhoi nifer o bolisïau ‘mannau di-fwg’ ar waith, yn cynnwys 
gwahardd smygu mewn mannau cyhoeddus a gweithleoedd caeedig yn 2007. Ers i 
hyn gael ei roi ar waith, dengys gwaith ymchwil fod nifer y bobl nad ydynt yn 
smygwyr ac sy’n dod i gysylltiad â mwg ail-law wedi gostwng (yn 2007, roedd 42% o 
oedolion nad oeddynt yn smygwyr yn dod i gysylltiad rheolaidd â mwg ail-law, o 
gymharu â 29% yn 2015. v). Arweiniodd deddfwriaeth ddi-fwg arall yn 2015 at 
wahardd smygu mewn ceir a oedd yn cludo plant, ac yn 2021 gwaharddwyd smygu 
mewn amryw byd o fannau cyhoeddus, yn cynnwys tiroedd ysbytai, tiroedd ysgolion, 
ardaloedd awyr agored mewn lleoliadau gofal plant a meysydd chwarae cyhoeddus. 
Pobl nad ydynt yn smygwyr yw 86% o oedolion Cymru,vi ac mae mannau di-fwg yn 
cefnogi ymddygiad mwyafrif y boblogaeth. Yn ôl arolygon yn ymwneud â’r agwedd 
tuag at smygu, byddai’r syniad o gyflwyno rhagor o fannau di-fwg yng Nghymru yn 
cael cefnogaeth. vii 
 
Canolbwyntir mwyfwy ar yr effeithiau negyddol y gall smygu, ynghyd â defnyddio 
cynhyrchion eraill sy’n cynnwys nicotin, eu cael ar yr amgylchedd. Er mwyn 
cynhyrchu’r 6 triliwn o sigaréts a gaiff eu gwneud bob blwyddyn drwy’r byd, mae 
angen llawer o dir, dŵr, ynni a deunyddiau, ac mae’r broses yn cynhyrchu llawer 
iawn o wastraff ac allyriadau. viii Mae hidlyddion sigaréts yn fath o blastig untro a all 
aros yn yr amgylchedd am hyd at 14 mlynedd, ix ac amcangyfrifir bod 122 tunnell o 
sbwriel sy’n gysylltiedig â smygu yn cael ei ollwng yn y DU bob diwrnod. Yn ôl un 
arolwg, daethpwyd o hyd i sbwriel a oedd yn gysylltiedig â smygu ar 80.3% o 
strydoedd Cymru – ar sail hyn, gellir dweud mai eitemau sy’n gysylltiedig â smygu 
yw’r eitemau mwyaf cyffredin i gael eu taflu ar ffurf sbwriel. x 
 
Er bod cynnydd wedi’i wneud o ran mynd i’r afael â’r niwed a achosir gan fwg ail-law, 
a hefyd o ran sicrhau mai bod yn ddi-fwg yw’r ‘norm’, gwyddom fod gennym ragor i’w 
wneud i hyrwyddo amgylcheddau di-fwg yng Nghymru. O’r herwydd, byddwn yn troi 
at arferion gorau rhyngwladol wrth bennu ein dull o ymdrin â mannau di-fwg. Hefyd, 
byddwn yn ystyried sut gall mesurau rheoli tybaco ategu blaenoriaethau’n ymwneud 
â diogelu’r amgylchedd a newid hinsawdd. 
 
Yn 2022-2024 byddwn yn gwneud y canlynol: 

1. Monitro’r modd y caiff yr holl fannau di-fwg presennol eu gweithredu, yn 
cynnwys y cyfyngiad a gyflwynwyd yn ddiweddar ar diroedd ysbytai, meysydd 
chwarae cyhoeddus, tiroedd ysgolion a mannau awyr agored mewn lleoliadau 
gofal plant, ynghyd â lletyau gwyliau a lletyau dros dro, ac Unedau Iechyd 
Meddwl. 

2. Archwilio’r posibilrwydd o greu rhagor o fannau di-fwg yng Nghymru. 
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3. Cefnogi’r syniad y dylai sefydliadau cyhoeddus fod yn ddi-fwg, gan gynnwys 
rhoi cefnogaeth i’r syniad o gael rhagor o fannau di-fwg ac ymwreiddio 
egwyddorion di-fwg. 

4. Archwilio’r rôl sydd gan negeseuon amgylcheddol o ran rheoli tybaco, a 
gweithio gyda Llywodraeth y DU a Gweinyddiaethau Datganoledig eraill i 
gefnogi camau ledled y DU i fynd i’r afael â’r effeithiau amgylcheddol sydd 
ynghlwm wrth smygu. 
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Maes gweithredu blaenoriaeth 2 

Gwelliant parhaus a chefnogi arloesi 
 
Mae Cymru wedi gwneud cynnydd mawr o ran rheoli tybaco, gan gynnwys gwaith yn 
ymwneud â sicrhau mai bod yn ddi-fwg yw’r ‘norm’, lleihau nifer y bobl sy’n dechrau 
smygu a hyrwyddo’r arfer o roi’r gorau i smygu. Hefyd, mae gennym wasanaeth 
integredig ar gyfer rhoi’r gorau i smygu, sef Helpa Fi i Stopio, a rhwng Ebrill 2020 a 
Mawrth 2021 aeth y gwasanaeth hwn ati i gynorthwyo mwy nag 14,800 o smygwyr 
yng Nghymru. xi Ceir rhaglenni arbenigol hefyd a gaiff eu targedu at grwpiau risg 
uchel, fel y rhaglen Byw Bywyd Di-fwg sy’n targedu disgyblion ysgolion uwchradd 
mewn ardaloedd lle ceir y cyffredinrwydd smygu uchaf. xii 
 
Fodd bynnag, mae angen rhoi dulliau arloesol ar waith wrth inni weithio tuag at 
wireddu ein gweledigaeth o gael Cymru ddi-fwg erbyn 2030. Er mwyn inni allu 
cyrraedd y nod hwn, rhaid i nifer y bobl sy’n dechrau smygu leihau, a rhaid i nifer y 
bobl sy’n rhoi’r gorau i smygu gynyddu. Rydym yn dal i greu cenhedlaeth newydd o 
smygwyr, gyda 4% o blant rhwng 11-16 oed yng Nghymru yn smygu ar hyn o brydxiii. 
Rhwng Mawrth 2020 ac Ebrill 2021, ceisiodd 3.34% o smygwyr roi’r gorau iddi trwy 
ddefnyddio gwasanaethau Helpa Fi i Stopio. xiv Er bod y gyfran o bobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau Helpa Fi i Stopio wedi cynyddu’n raddol, ac er bod cynnydd i’w weld 
o un flwyddyn i’r llall yn nifer y bobl sy’n llwyddo i roi’r gorau i smygu am byth, mae’r 
ffigur yn dal i fod yn is na’r targed o gynorthwyo 5% o smygwyr yng Nghymru i roi’r 
gorau iddi bob blwyddyn. Drwy gydol y pandemig COVID mae gwasanaethau Helpa 
Fi i Stopio wedi addasu ac wedi defnyddio dulliau arloesol i ddarparu gwasanaethau, 
ac mae nifer o’r dulliau hyn yn cael eu hymgorffori mewn gwasanaethau parhaus. 
 
Mae angen inni adeiladu ar lwyddiannau’r systemau presennol ar gyfer rheoli tybaco 
trwy archwilio sut gellir cynnwys ymyriadau arloesol, seiliedig ar dystiolaeth i 
ymestyn a chefnogi ein huchelgais o gael Cymru ddi-fwg. Mae angen inni ddefnyddio 
gwyddorau ymddygiadol i annog a chynorthwyo pobl sydd eisiau rhoi’r gorau i 
smygu. Hefyd, mae angen inni ddysgu ar sail ymyriadau rhyngwladol llwyddiannus 
yn ymwneud â rheoli tybaco, fel Model Ottawa ar gyfer Rhoi’r Gorau i Smygu. Gwelir 
bod y model hwn yn cynyddu’r cyfraddau o ran rhoi’r gorau i smygu yn yr hirdymor ar 
gyfer smygwyr ledled Canada. xv 
 

I rai pobl, gall e-sigaréts a chynhyrchion eraill sy’n cynnwys nicotin eu helpu i roi’r 
gorau i smygu. Dengys tystiolaeth gyfredol fod defnyddio e-sigaréts yn llawer llai 
niweidiol na pharhau i smygu tybaco. Yn 2018/19, roedd 6% o oedolion yng 
Nghymru yn defnyddio e-sigaréts, a nododd 76% o ddefnyddwyr e-sigaréts mai eu 
prif reswm dros ddechrau eu defnyddio oedd er mwyn eu helpu i roi’r gorau i smygu 
tybaco. xvi Fodd bynnag, mae yna bryderon ynglŷn â diffyg tystiolaeth hirdymor yn 
ymwneud â defnyddio e-sigaréts, a’r potensial iddynt beri niwed i blant, pobl ifanc a 
phobl nad ydynt yn smygwyr. Mae’r dystiolaeth o ran defnyddio e-sigaréts a 
chynhyrchion eraill sy’n cynnwys nicotin ar gyfer rhoi’r gorau i smygu yn esblygu’n 
gyson, ac mae amryfal astudiaethau wrthi’n archwilio’u cyfyngiadau a’r dulliau posibl 
o’u defnyddio. xvii 
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Yn 2022-2024 byddwn yn gwneud y canlynol: 
1. Rhoi gwasanaeth gofal eilaidd systematig ar waith yng Nghymru ar gyfer rhoi’r 

gorau i smygu, gan ddefnyddio’r hyn a ddysgwyd yn sgil Model Ottawa ar 
gyfer Rhoi’r Gorau i Smygu. 

2. Mynd ati’n barhaus i wella gwasanaethau’n ymwneud â rhoi’r gorau i smygu 
ac atal smygu. Archwilio dulliau arloesol a digidol ar gyfer lleihau nifer y bobl 
sy’n dechrau smygu a hyrwyddo’r arfer o roi’r gorau i smygu. Sicrhau cymorth 
cyson i smygwyr er mwyn cynyddu’r nifer a fydd yn rhoi’r gorau i smygu. 
Gweithio gyda grwpiau lle gwelir y cyffredinrwydd smygu uchaf neu’r 
cyfraddau isaf o ran defnyddio gwasanaethau rhoi’r gorau i smygu, er mwyn 
deall y rhwystrau sy’n atal pobl rhag rhoi’r gorau i smygu ac archwilio atebion 
arloesol. 

3. Archwilio rôl e-sigaréts a chynhyrchion eraill sy’n cynnwys nicotin yn y dasg o 
roi’r gorau i smygu.  
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Maes gweithredu blaenoriaeth 3 

Grwpiau blaenoriaeth 
 
Fel y nodir yn ein strategaeth, Cymru Ddi-fwg, mae yna grwpiau a chymunedau yng 
Nghymru sydd â chyffredinrwydd smygu uwch a risg uwch o ddechrau smygu, neu 
sy’n profi mwy o effeithiau iechyd yn sgil smygu. Mae menywod beichiog, plant a 
phobl ifanc, pobl o gefndiroedd sy’n amddifad yn economaidd-gymdeithasol, pobl â 
galwedigaethau gwaith ailadroddus a gwaith llaw, pobl ddi-waith, pobl sy’n byw 
mewn tai cymdeithasol, pobl sy’n ymhél â gwasanaethau iechyd meddwl, pobl o 
gefndiroedd ethnig sydd â chyffredinrwydd smygu uwch, a phobl o’r gymuned 
LGBTQ+, yn perthyn i’r grwpiau blaenoriaeth hyn. Mae angen dull cydlynus, dan 
arweiniad y gymuned, er mwyn atal pobl sy’n perthyn i un neu fwy o’r grwpiau hyn 
rhag dechrau smygu, ac er mwyn lleihau cyffredinrwydd smygu yn eu plith. 
 
Mae gennym ddata da sy’n dangos bod cyfraddau smygu’n amrywio ymhlith 
gwahanol grwpiau yn ein cymdeithas. Mae’r cyfraddau smygu ymhlith pobl sy’n byw 
yn yr ardaloedd mwyaf amddifad mewn termau economaidd-gymdeithasol yng 
Nghymru fwy na dwywaith yn uwch na’r cyfraddau ar gyfer pobl sy’n byw yn yr 
ardaloedd lleiaf amddifad. xviii Mae pobl sydd â galwedigaethau gwaith ailadroddus 
neu waith llaw 2.5 gwaith yn fwy tebygol o smygu na phobl sydd â galwedigaethau 
proffesiynol, ac mae pobl ddi-waith 2.8 gwaith yn fwy tebygol o smygu. xix Mae pobl 
sy’n byw mewn tai cymdeithasol ddwywaith yn fwy tebygol o smygu o gymharu â 
phobl sy’n byw mewn deiliadaethau tai eraill. xx Mae cyfraddau smygu uwch yn 
cyfrannu at anghydraddoldebau presennol ac anghydraddoldebau iechyd yn y 
grwpiau difreintiedig hyn. 
 
Yng Nghymru, cofnodir bod 17% o unigolion beichiog yn smygwyr yn ystod eu 
hasesiad cychwynnol, a gall hyn gynyddu’r risg y byddant yn cael cymhlethdodau 
gyda’r beichiogrwydd a’r enedigaeth, fel pwysau geni isel, geni cyn pryd a marw-
enedigaethau. xxi Mae gennym ganllawiau cenedlaethol ar waith i gynorthwyo 
unigolion beichiog sy’n smygwyr trwy argymell y dylid holi pob un ohonynt ynglŷn â’u 
statws smygu yn ystod apwyntiadau cynenedigol a’u hatgyfeirio at wasanaethau 
rhoi’r gorau i smygu i gael cymorth parhaus. xxii Cynigir cymorth penodol yn ymwneud 
â rhoi’r gorau i smygu i unigolion beichiog yng Nghymru, ond mae angen gwneud 
mwy i gynyddu’r gyfran o feichiogrwyddau di-fwg. 
 
Rhan allweddol o’n gweledigaeth ar gyfer cael Cymru ddi-fwg yw cynorthwyo plant a 
phobl ifanc i gael plentyndod di-fwg. Ar hyn o bryd, mae 4% o ddisgyblion ysgolion 
uwchradd 11-16 oed yng Nghymru yn smygu o leiaf unwaith yr wythnos, ac mae gan 
ddisgyblion a ddaw o’r cefndiroedd mwyaf amddifad gyfradd smygu sydd ddwywaith 
yn uwch na disgyblion a ddaw o’r cefndiroedd lleiaf amddifad. xxiii Er mwyn 
cynorthwyo plant a phobl ifanc, rydym yn cynnal rhaglen o’r enw Byw Bywyd Di-fwg. 
Caiff y rhaglen hon ei rhoi ar waith mewn ardaloedd sy’n amddifad yn economaidd-
gymdeithasol, er mwyn atal plant a phobl ifanc rhag dechrau smygu. xxiv Fodd 
bynnag, mae angen gwneud mwy i sicrhau mai bod yn ddi-fwg yw’r ‘norm’, ynghyd â 
deall pam mae plant yn dechrau smygu a sut gellir eu hannog i aros yn ddi-fwg, er 
mwyn cynyddu nifer y plant a gaiff blentyndod di-fwg. 
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Mae cyfraddau smygu yn llawer uwch ymhlith pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl. 
Amcangyfrifir bod o leiaf 33% o’r tybaco a ddefnyddir yn y DU yn cael ei ddefnyddio 
gan bobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl, ac mae 60% o bobl sydd wedi’u diagnosio 
â sgitsoffrenia yn smygu. xxv Er gwaethaf y ffaith fod smygu’n parhau i fod yn 
gyffredin iawn ymhlith pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl, dim ond lleiafrif o bobl â 
chyflyrau iechyd meddwl sy’n cael ymyriadau effeithiol ar gyfer rhoi’r gorau i smygu. 

xxvi Felly, mae cymorth penodol, wedi’i deilwra yn hanfodol er mwyn sicrhau ein bod 
yn lleihau cyffredinrwydd smygu ymhlith pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl. 
 
Gwyddom hefyd fod cyffredinrwydd smygu, ynghyd â’r defnydd a wneir o 
gynhyrchion eraill sy’n cynnwys tybaco, yn amrywio rhwng pobl o gefndiroedd ethnig 
gwahanol. Ym Mhrydain, mae cyfraddau smygu’n uwch ar gyfer dynion a menywod 
o gefndiroedd ethnig cymysg o gymharu â phobl o gefndiroedd ethnig gwyn, ac 
mae’r cyfraddau’n is ar gyfer y rhan fwyaf o grwpiau ethnig eraill. xxvii Ymhellach, yn 
achos pobl o grwpiau ethnig lleiafrifol eraill mae cysylltiad cryf i’w weld rhwng 
rhywedd a smygu, ac mae cyfraddau smygu’n llawer uwch ymhlith dynion o 
gefndiroedd ethnig Du, Asiaidd neu Tsieineaidd o gymharu â menywod o’r grwpiau 
hynny. xxviii Mae yna wahaniaethau hefyd yn y mathau o gynhyrchion tybaco a 
ddefnyddir gan bobl o grwpiau ethnig gwahanol, megis y defnydd o dybaco di-fwg 
ymhlith pobl sy’n tarddu o Dde a De Ddwyrain Asia. xxix Mae hi’n bwysig i’r camau a 
roddir ar waith i reoli tybaco ystyried y gwahaniaethau hyn er mwyn cynnig cymorth 
priodol i bobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd ethnig. 
 
Mae cyfraddau smygu’n uwch ymhlith pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol o gymharu â 
phobl heterorywiol. xxx Ymhellach, dengys arolygon fod pobl drawsryweddol yn fwy 
tebygol o smygu. xxxi Mae’r berthynas rhwng aelodau o’r gymuned LGBTQ+ a 
chyfraddau smygu uwch i’w gweld o oedran ifanc, gyda 40% o bobl ifanc 15-16 oed 
nad ydynt yn eu hystyried eu hunain yn wrywaidd nac yn fenywaidd yn smygu bob 
wythnos fan leiaf. xxxii Er gwaethaf y cyfraddau uwch hyn, mae nifer o bobl LGBTQ+ 
yn dweud eu bod yn teimlo fel pe bai iaith a pholisïau anghynhwysol yn eu cau allan 
o ofal iechyd. xxxiii Mae angen gwneud rhagor yng Nghymru i gynorthwyo pobl 
LGBTQ+ i leihau cyfraddau smygu ymhlith y cymunedau hyn. 
 
Rhaid inni weithio gyda phobl a sefydliadau o blith y grwpiau blaenoriaeth hyn i 
ddeall eu rhesymau dros smygu a’r rhwystrau sy’n eu hatal rhag rhoi’r gorau i 
smygu. Fel rhan o ddull system gyfan o reoli tybaco, byddwn yn cynorthwyo i 
ddatblygu camau penodol, seiliedig ar dystiolaeth, a fydd yn briodol ac wedi’u teilwra 
ar gyfer y grwpiau blaenoriaeth hyn. 
 
Yn 2022-2024 byddwn yn gwneud y canlynol: 

1. Adolygu tystiolaeth a data’n ymwneud â’r cymorth sydd ar gael i’r grwpiau 
blaenoriaeth hyn ar gyfer rhoi’r gorau i smygu, ynghyd â nodi unrhyw fylchau, 
yn cynnwys ble yn union y gellir cael yr effaith fwyaf. 

2. Ymgysylltu â phobl o grwpiau blaenoriaeth a sefydliadau sy’n cynrychioli 

grwpiau blaenoriaeth er mwyn deall eu rhesymau dros smygu a’r rhwystrau 

sy’n eu hatal rhag rhoi’r gorau i smygu, a gweithio gyda nhw i ddatblygu 

camau wedi’u teilwra ar gyfer cynorthwyo i reoli tybaco. 
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3. Cynyddu cyfran y beichiogrwyddau di-fwg trwy ystyried mentrau sy’n anelu at 
leihau smygu yn ystod beichiogrwydd a gwneud yn fawr o’r ddarpariaeth sydd 
ar gael i unigolion beichiog ledled Cymru mewn perthynas â rhoi’r gorau i 
smygu. Gweithio gyda gwasanaethau mamolaeth i sicrhau bod statws smygu 
menywod beichiog yn cael ei gofnodi a bod atgyfeiriadau priodol yn cael eu 
gwneud at wasanaethau rhoi’r gorau i smygu. 

4. Sicrhau bod y negeseuon yn glir ac yn gyson, a’u bod wedi’u teilwra ar gyfer 
grwpiau blaenoriaeth gwahanol. 

5. Mynd i’r afael â gwaith i archwilio’r sylfaen dystiolaeth, a chan weithio gyda’n 
partneriaid, pennu grwpiau blaenoriaeth ychwanegol y dylem weithio gyda 
nhw er mwyn cynnig cymorth priodol, ychwanegol iddynt. 
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Maes gweithredu blaenoriaeth 4 

Mynd i’r afael â thybaco anghyfreithlon ac ategu’r fframwaith 

cyfreithiol ar gyfer rheoli tybaco 
 
Caiff toll gartref ei chodi ar yr holl gynhyrchion tybaco a werthir yn y DU. Diffinnir 
tybaco anghyfreithlon fel sigaréts neu gynhyrchion tybaco a gaiff eu gwerthu heb 
dalu’r doll hon. Mae tybaco anghyfreithlon yn cynnwys brandiau’r DU a brandiau 
tramor a gaiff eu prynu dramor a’u smyglo i’r DU i’w gwerthu, yn ogystal â 
chynhyrchion tybaco anrheoleiddiedig a ffug. 
 
Grwpiau troseddau cyfundrefnol sy’n bennaf gyfrifol am y farchnad mewn tybaco 
anghyfreithlon, ac yn aml mae’r grwpiau hyn yn gysylltiedig â throseddau eraill fel 
smyglo cyffuriau neu fasnachu pobl. Yn y DU, codir tollau uchel ar gynhyrchion 
tybaco fel rhan o’n strategaeth i wneud tybaco’n llai fforddiadwy, ac mae hyn wedi 
cyfrannu at leihau cyffredinrwydd smygu yn y DU. Fodd bynnag, mae tybaco 
anghyfreithlon yn tanseilio’r ymdrechion hyn i reoli tybaco trwy gynnig ffynhonnell 
hwylus ar gyfer cynhyrchion tybaco rhad. xxxiv 
 
Mae mynd i’r afael â thybaco anghyfreithlon yn allweddol o ran rheoli tybaco yng 
Nghymru. Yn 2015, amcangyfrifwyd bod 15% o’r farchnad dybaco’n ymwneud â 
thybaco anghyfreithlon, gyda bron i hanner y smygwyr (45%) yn dweud eu bod wedi 
cael cynnig tybaco anghyfreithlon. Mae smygwyr ifanc 16-34 oed, dynion a phobl 
sy’n cael anawsterau ariannol yn fwy tebygol o gael cynnig tybaco anghyfreithlon. xxxv 
Mae’r sefyllfa o ran tybaco anghyfreithlon yng Nghymru yn newid yn barhaus, wrth i’r 
grwpiau troseddau cyfundrefnol sy’n bennaf cyfrifol am y farchnad dybaco addasu’r 
modd maent yn cyflenwi tybaco anghyfreithlon. 
 
Er gwaethaf y niwed y gall tybaco anghyfreithlon ei achosi a’r cysylltiad cryf sydd 
rhyngddo â throseddau cyfundrefnol, mae llawer o bobl yn anymwybodol o’r 
elfennau niweidiol sy’n perthyn i dybaco anghyfreithlon ac nid ydynt yn credu ei fod 
yn fater pwysig yn eu cymuned. O blith pobl sy’n prynu tybaco anghyfreithlon, 
dywedodd eu mwyafrif ei fod yn ddull fforddiadwy a chyfleus o brynu cynhyrchion 
tybaco, ac nad ydynt o’r farn eu bod yn achosi niwed trwy brynu tybaco 
anghyfreithlon. xxxvi 
 
Caiff camau eu cymryd ledled y DU i fynd i’r afael â thybaco anghyfreithlon – yng 
Nghymru cafodd mwy na miliwn o sigaréts, a oedd yn werth mwy na £200,000 ar y 
strydoedd, eu hatafaelu gan Dîm Safonau Masnach Cymru mewn partneriaeth â 
Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, fel rhan o Ymgyrch CeCe y DU. xxxvii Fodd bynnag, mae 
angen i Gymru ddal ati i ganolbwyntio ar dybaco anghyfreithlon er mwyn sicrhau y 
bydd y cynnydd yn parhau. 
 
Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn cynnwys darpariaethau y gellir eu 
defnyddio fel rhan o’n fframwaith cyfreithiol ar gyfer rheoli tybaco yng Nghymru. Mae 
hyn yn cynnwys: 

 llunio cofrestr o fanwerthwyr cynhyrchion tybaco a nicotin; 



Tuag at Gymru Ddi-fwg 
Cynllun Cyflawni ar Reoli Tybaco 2022-2024 
 
 

14 
 

 defnyddio gorchmynion mangreoedd o dan gyfyngiad a gorchmynion gwerthu 
o dan gyfyngiad yn ymwneud â gwerthu cynhyrchion tybaco a nicotin ar gyfer 
y bobl hynny sydd wedi’u cael yn euog o droseddau’n ymwneud â thybaco a 
nicotin; 

 cyfyngiadau ar werthu cynhyrchion tybaco a nicotin o bell ar gyfer pobl dros 
18 oed. 

 
Mae’r darpariaethau hyn yn cynnig dulliau pwysig o ddiogelu’r cyhoedd – yn enwedig 
plant a phobl ifanc – rhag y niwed a all ddod i’w rhan yn sgil cynhyrchion tybaco a 
nicotin. 
 
Yn 2022-2024 byddwn yn gwneud y canlynol: 

1. Adolygu tystiolaeth a data’n ymwneud â’r sefyllfa o ran tybaco anghyfreithlon 
yng Nghymru, gan nodi unrhyw fylchau. 

2. Codi ymwybyddiaeth o dybaco anghyfreithlon a’i effeithiau trwy gyfrwng 
deunyddiau ac ymgyrchoedd cyfathrebu. 

3. Datblygu system ar gyfer rhannu gwybodaeth am dybaco anghyfreithlon, sef 
system a fydd yn ategu dulliau gorfodi effeithiol ledled Cymru. 

4. Gweithio gyda phartneriaid, yn cynnwys yr Heddlu, Cyllid a Thollau Ei 
Mawrhydi ac Awdurdodau Lleol, i archwilio syniadau arloesol yn ymwneud â 
mynd i’r afael â thybaco anghyfreithlon ledled Cymru. 

5. Adolygu’r dulliau gorfodi sydd ar gael yng Nghymru mewn perthynas â rheoli 
tybaco er mwyn deall a oes angen eu cryfhau, ac ymhle. 
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Maes gweithredu blaenoriaeth 5 

Gweithio ar draws y DU 
 
Gan adlewyrchu’r lleihad mewn smygu yng Nghymru, gwelir bod cyffredinrwydd 
smygu wedi bod yn gostwng yn raddol trwy’r DU i gyd – o 20.2% yn 2021 i 14.1% yn 
2019. xxxviii, ac mae gan bedair gwlad y DU strategaethau cynhwysfawr ar gyfer rheoli 
tybaco. xxxix xl xli Caiff dulliau arloesol ar gyfer cynorthwyo i reoli tybaco eu rhoi ar 
waith ledled y DU. Er bod y strategaethau hyn a’r dulliau o’u rhoi ar waith yn 
amrywio, mae pob un ohonynt yn rhannu nod cyffredin – sef lleihau cyffredinrwydd 
smygu yn y boblogaeth. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi defnyddio’i phwerau i ategu dulliau rheoli tybaco yng 
Nghymru, ac mae nifer o’r mesurau hyn wedi’u cyflwyno ar y cyd â rhannau eraill o’r 
DU, megis gwahardd smygu mewn mannau cyhoeddus a gweithleoedd caeedig. 
Fodd bynnag, mewn meysydd eraill rydym wedi cymryd ein camau ein hunain er 
mwyn adlewyrchu’r blaenoriaethau sydd gennym yma yng Nghymru – yn arbennig y 
camau a gymerwyd yn ddiweddar i sicrhau bod tiroedd ysbytai, tiroedd ysgolion, 
lleoliadau gofal plant awyr agored a meysydd chwarae cyhoeddus yn ddi-fwg yn 
2021. 
 
Mae gan Gymru gysylltiadau cryf â gwledydd eraill y DU, a bydd yn parhau i weithio 
mewn partneriaeth â’r gwledydd hyn i rannu arferion gorau a hyrwyddo, cefnogi a 
gweithredu mesurau cadarn yn ymwneud â rheoli tybaco, oherwydd cydnabyddwn y 
bydd hyn yn hollbwysig er mwyn sicrhau Cymru ddi-fwg. 
 

Yn 2022-2024 byddwn yn gwneud y canlynol: 
1. Adolygu camau a pholisïau a roddir ar waith gan wledydd eraill y DU mewn 

perthynas â rheoli tybaco, a rhannu arferion gorau’n ymwneud â chamau a 
pholisïau rheoli tybaco yng Nghymru a ledled y DU. 

2. Parhau i weithio gyda Llywodraethau eraill y DU ar amrywiaeth o faterion 
rheoli tybaco nad ydynt wedi’u datganoli, er mwyn cefnogi system gref ar 
gyfer rheoli tybaco, yn cynnwys: 

a. Oedran gwerthu 
b. Yr effaith amgylcheddol sydd ynghlwm wrth smygu 
c. Rhybuddion diogelwch ar gynhyrchion tybaco a nicotin 
d. Pris tybaco, ynghyd â’r ardoll a’r dreth a godir arno 
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