
Fel y gwyddoch, mae adran 21 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 yn 

gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i adrodd ar weithrediad ac effeithiolrwydd y Ddeddf ar 

ddiwedd cyfnod o bum mlynedd, ac mae adran 22 yn darparu ar gyfer diddymu darpariaethau 

isafbris yn awtomatig ar ddiwedd cyfnod o chwe blynedd oni bai bod rheoliadau’n cael eu gwneud i’r 

gwrthwyneb. 

Er nad yw'r cyfnod o bum mlynedd yn dod i ben tan fis Mawrth 2025, byddai'r Pwyllgor yn croesawu 

gwybodaeth am eich cynlluniau ar gyfer gwerthuso'r ddeddfwriaeth, yn enwedig yn sgil yr ymchwil 

helaeth sy'n cael ei wneud gan Iechyd Cyhoeddus yr Alban i lywio'r gwaith o werthuso deddfwriaeth 

isafbris yr Alban. Byddai gennym ddiddordeb arbennig i glywed rhagor am y materion a ganlyn: 

▪ Pwy fydd yn rhan o’r gwaith o gyflawni'r gwerthusiad.

▪ Beth fydd y meysydd ffocws penodol. Er enghraifft, ar ôl i Bwyllgor Iechyd, Gofal

Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd graffu ar y Bil, byddem yn croesawu

cadarnhad y bydd y gwerthusiad yn edrych ar yr effaith ar yfed alcohol a’r niwed

cysylltiedig; yr effaith ar gynhyrchwyr a manwerthwyr alcohol, ymddygiad amnewid (h.y.

pobl yn amnewid alcohol am sylweddau eraill, gan gynnwys cyffuriau anghyfreithlon), a'r

effaith ar yr angen am wasanaethau cymorth a thriniaeth alcohol).
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Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn ateb erbyn 21 Tachwedd 2022. 
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