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Pam y mae Llywodraeth Cymru o’r farn 
y bydd cynyddu pris alcohol yn gwneud 
gwahaniaeth? Onid yw hynny’n cosbi’r union 
bobl sydd angen eich cymorth? 
Yn syml, rydym yn gwybod bod pris yn bwysig. Mae tystiolaeth yn dangos 
bod cysylltiad rhwng yfed lefelau niweidiol ac argaeledd alcohol rhad. 

Rydym yn credu bod angen polisi alcohol sy’n edrych ar y broblem mewn sawl 
ffordd, ac o’u gweithredu gyda’i gilydd, gallwn ysgogi newid. Rydym yn ystyried 
y gall isafbris am alcohol chwarae rhan bwysig yn null ehangach a pharhaus 
Llywodraeth Cymru i hyrwyddo perthynas iachach ag alcohol. 

Beth yw isafbris am alcohol? 
Byddai isafbris yn gosod y pris isaf am alcohol, sy’n golygu 
na fydd modd gwerthu na chyflenwi alcohol am lai na’r pris 
hwnnw. Ni fyddai’n cynyddu pris pob diod, dim ond y rhai hynny 
sydd ar hyn o bryd yn cael eu gwerthu neu eu cyflenwi am lai 
nag unrhyw isafbris. 

Dan y Ddeddf, bydd yr isafbris cymwys yn cael ei gyfrifo drwy 
gyfuno’r isafbris uned fel y caiff ei bennu mewn rheoliadau, 
cryfder yr alcohol a’i gyfaint. 

Mae’r fformiwla hon yn ein caniatáu i dargedu’n benodol y diodydd hynny sydd 
ar hyn o bryd yn cael eu gwerthu am bris annerbyniol o isel o gymharu â’u 
cynnwys alcohol, fel rhai seidrau gwyn a gwirodydd rhad.

Yn 2017/18, bu bron i  

55,000  
o dderbyniadau i’r 
ysbyty sy’n gysylltiedig 
ag alcohol.

Dyma ddarlun bras; 

yng Nghymru yn 
2017, bu 

540  
o farwolaethau 
cysylltiedig ag 
alcohol.

Roedd hyn wedi 
cynyddu o’r  

504  
o farwolaethau 
cysylltiedig ag 
alcohol yn 2016.

Yn ogystal â’r dinistr mae hyn yn ei 
achosi i unigolion a’r rheini o’u hamgylch, 
amcangyfrifir bod effaith goryfed alcohol 
yng Nghymru yn costio  

£159 miliwn i’r gwasanaeth 
iechyd – bob blwyddyn. 

Pa mor fawr yw problem 
Cymru ag alcohol? 



Pa wahaniaeth fydd unrhyw isafbris 
yn ei wneud i gost alcohol?  
Bydd hynny’n dibynnu ar swm a chryfder yr alcohol.  
Mae isafbris uned wedi’i dargedu’n benodol at ddiodydd  
rhad a chryf. 

Mae’r dystiolaeth yn awgrymu mai bach yn unig fydd yr effaith 
ar y rheini sy’n yfed o fewn y canllawiau risg isel o ddim mwy 
na 14 uned yr wythnos gan eu bod yn yfed swm llai o alcohol 
a hefyd oherwydd nad ydynt yn dueddol o brynu cymaint o’r 
alcohol rhad y byddai’r isafbris uned yn cael yr effaith fwyaf arno. 

Rhaid ystyried cynnydd bach yng nghost alcohol yfwyr cymedrol yng  
nghyd-destun cyfanswm cost camddefnyddio alcohol i unigolion a 
chymdeithas. 

Beth yw manteision gosod isafbris uned? 
Rydym yn disgwyl gweld gostyngiad yn y niwed sylweddol ac eang a 
achosir drwy oryfed alcohol. 

Cyn cyflwyno’r ddeddfwriaeth isafbris i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac 
ers gwneud hynny, comisiynodd  Llywodraeth Cymru Grŵp Ymchwil Alcohol 
Sheffield i amcangyfrif effaith polisïau isafbris uned yng Nghymru. 

Daeth y dystiolaeth i’r casgliad y byddai isafbris uned yn ffordd effeithiol o 
leihau lefelau yfed alcohol ymysg yfwyr peryglus, ac yfwyr niweidiol yn benodol, 
ac y byddai’r gostyngiadau hyn yn y lefelau yfed yn arwain at lai o farwolaethau 
a llai yn cael eu derbyn i’r ysbyty am resymau sy’n gysylltiedig ag alcohol. 

Daeth hefyd i’r casgliad mai bach fyddai’r effaith ar yfwyr cymedrol o ran eu 
lefelau yfed a’u gwariant. Y rheswm am hyn yw eu bod yn dueddol o brynu 
alcohol a fyddai’n gweld ychydig iawn o gynnydd mewn pris, os o gwbl, dan y 
polisi isafbris uned.

Mae disgwyl hefyd i’r isafbris uned gael effaith bwysig ar leihau 
anghydraddoldebau iechyd drwy leihau lefelau yfed ymysg yfwyr peryglus a 
niweidiol yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. 

Oni wnaeth deddfwriaeth isafbris uned 
Llywodraeth yr Alban gael ei gyflwyno 
gerbron y llys? 
Cafodd deddfwriaeth isafbris yr Alban ei herio gan y diwydiant alcohol. 
Ond fe wnaeth Goruchaf Lys y DU wrthod yr apêl gan y diwydiant alcohol 
gan gynnal cyfreithlondeb y ddeddfwriaeth yn yr Alban yn unfrydol. Daeth i’r 
casgliad bod isafbris uned yn ffordd gymesur o gyflawni nod dilys. 

Mae ein deddfwriaeth yn mynd ar drywydd tebyg i ddeddfwriaeth yr Alban, sef 
targedu arferion yfed peryglus a niweidiol. 
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Onid yw hyn yn sefyllfa lle mae’r wladwriaeth 
faldodus yn dweud wrth bobl beth i’w wneud? 
Nac ydy. Bydd pobl yn dal i fod yn rhydd i wneud eu penderfyniadau  
eu hunain. 

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud mwy i wella a diogelu 
iechyd pobl Cymru. Nid ydym yn dweud wrth bobl beth i’w wneud ond rydym 
am i bobl feddwl am yr hyn maen nhw’n ei yfed, a faint ohono maen nhw’n ei 
yfed. Y ffaith drist yw bod gormod ohonom yn goryfed a gall hyn effeithio ar ein 
hiechyd a’n llesiant. 

Mae tystiolaeth gadarn wedi’i chasglu dros ddegawdau sy’n dangos bod 
goryfed alcohol yn achosi niwed a bod cyfanswm yr alcohol sy’n cael ei yfed yn 
gysylltiedig â’r tebygolrwydd o niwed. 

Ai gosod isafbris uned yw’r unig gam y mae 
Llywodraeth Cymru yn ei gymryd i leihau 
lefelau yfed alcohol? 
Na, ddim o bell ffordd. Fel y pwysleisiwyd gennym dro ar ôl tro, rydym ni (a 
nifer o randdeiliaid) yn credu y gall gosod isafbris helpu i leihau lefelau yfed 
alcohol a’r niwed fel rhan o becyn ehangach o fesurau sydd yn ein Strategaeth 
Camddefnyddio Sylweddau. 

Mae mesurau eraill yn cynnwys darparu triniaeth a chefnogaeth i’r rheini sydd 
eu hangen. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu bron £50 miliwn y flwyddyn 
i ariannu’r mathau hyn o wasanaethau – gan gynnwys arian sydd wedi’i 
glustnodi i gefnogi plant a phobl ifanc. 

Oni fydd gosod isafbris uned yn arwain at 
refeniw ychwanegol i archfarchnadoedd? 
Nid treth yw’r isafbris uned felly manwerthwyr yr alcohol  
(gan gynnwys siopau llai, tafarndai ac archfarchnadoedd) fydd yn 
cronni unrhyw gynnydd i’r refeniw ac nid Llywodraeth Cymru. 

Er bod y dystiolaeth a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru  
yn amcangyfrif y bydd hyn yn arwain at gynnydd yn refeniw’r 
diwydiant cyfan, nid oes neb yn gwybod ymhle yn y gadwyn 
gyflenwi y bydd y refeniw hwn 
yn syrthio. 

Bydd Llywodraeth Cymru 
hefyd yn parhau i weithio 
gyda’r diwydiant alcohol drwy 
Rwydwaith Diwydiant Alcohol 
Llywodraeth Cymru ar faterion i 
leihau niwed sy’n gysylltiedig ag 
alcohol, lle bo hynny’n briodol. 



A yw Llywodraeth Cymru wedi ystyried 
effaith economaidd ehangach gosod 
isasfbris uned? Er enghraifft, beth am bobl 
sy’n gweithio yn y diwydiant diodydd? 
Yn ogystal â bod yn ffordd effeithiol o leihau lefelau yfed alcohol ymysg 
yfwyr peryglus, ac yfwyr niweidiol yn benodol, mae’r dystiolaeth yn 
awgrymu y bydd isafbris uned fel polisi hefyd yn arwain at fuddion 
cymdeithasol ehangach. 

Mae tystiolaeth a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn amcangyfrif y 
bydd yn arwain at leihau’r niwed i iechyd ac yn lleihau nifer y troseddau 
a’r absenoldebau o’r gweithle. Mae hyn yn cynnwys costau gofal iechyd 
uniongyrchol; arbedion wrth i’r lefelau troseddu leihau; arbedion wrth i’r 
absenoldebau o’r gweithle leihau a phrisiad ariannol o’r manteision iechyd 
wedi’u mesur yn ôl blynyddoedd oes wedi’u haddasu yn ôl ansawdd. 

Drwy fynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol, gallwn ddelio â’r materion hyn a 
gwella economi Cymru yn hytrach nac achosi niwed iddo. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol neu 
os hoffech ragor o wybodaeth – cysylltwch â: 
DeddfIaA.MUPAct@llyw.cymru

Beth yw’r broses a’r 
amserlen ar gyfer 
ymgynghori ar bennu 
isafbris am alcohol?
Yn ddiweddar, cynhaliodd Llywodraeth 
Cymru ymgynghoriad ar lefel yr isafbris am 
alcohol y mae’n ei ffafrio, sef 50c.  
Mae crynodeb o’r ymgynghoriad wedi ei 
gyhoeddi ac mae ar gael yma: 

https://beta.llyw.cymru/gosod-yr-isafbris-am-alcohol

Pryd bydd yr isafbris am alcohol yn cael ei 
weithredu? 
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gosod rheoliadau gerbron 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddiweddarach yn ystod 2019, gan nodi 
isafbris o  50c am alcohol, i’r Cynulliad ei ystyried. Bydd y cynlluniau ar 
gyfer rhoi’r Ddeddf ar waith yn parhau.
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