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Annwyl David 
 
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 

 
Hoffwn ddiolch i chi a'r Pwyllgor am eich cymorth parhaus mewn perthynas â Bil Iechyd y 
Cyhoedd (Cymru). 
 
Rwy'n falch o roi rhagor o wybodaeth bellach i'r Pwyllgor am y materion canlynol a godwyd 
yn eich gohebiaeth, dyddiedig 9 Tachwedd: 
 

E-sigaréts heb nicotin 
 
Mae'r term ‘dyfais mewnanadlu nicotin’ (NID) yn cael ei ddefnyddio yn y Bil ac mae'n cael 
ei ddiffinio fel: “ dyfais sy'n galluogi nicotin i gael ei fewnanadlu drwy getyn ceg (pa un a 
yw'r ddyfais hefyd yn galluogi unrhyw sylwedd arall gael ei fewnanadlu ai peidio)”.  Felly, 
nid yw'r diffiniad yn cynnwys e-sigaréts heb nicotin oni bai y gallant hefyd gael eu 
defnyddio i fewnanadlu nicotin, er enghraifft drwy newid y getrisen wreiddiol â chetrisen 
sy'n cynnwys nicotin, neu drwy lenwi cetrisen neu danc â hylif sy'n cynnwys nicotin.  Fel y 
cyfryw, byddai dyfeisiau a allai alluogi nicotin i gael ei fewnanadlu drwy getyn ceg yn 
ddarostyngedig i'r cyfyngiadau mewnanadlu nicotin mewn mannau cyhoeddus a 
gweithleodd caeedig a sylweddol gaeedig.  
 
Mae'r Bil yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau ar gyfer dyfeisiau eraill, 
neu ddisgrifiadau o ddyfais, i'w cynnwys ym Mhennod 1 o'r Bil, os ydynt yn fodlon bod hyn 
yn debygol o gyfrannu at hybu iechyd pobl Cymru. Gall dyfeisiau ychwanegol o'r fath 
alluogi nicotin i gael ei fewnanadlu ai peidio.   
 
Yn ôl y Datganiad o Fwriad y Polisi, nid oes bwriad ar hyn o bryd i ddefnyddio'r pwerau 
hyn mewn perthynas â dyfais benodol neu ddisgrifiad o ddyfais.  Serch hynny, pe gwelid 
bod dyfeisiau mewnanadlu heb nicotin nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y diffiniad o NID 
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yn y Bil fel y'i cyflwynir yn tanseilio’r gofynion di-fwg a sefydlwyd gan y Bil, byddai'r pŵer 
hwn i wneud rheoliadau'n galluogi Gweinidogion Cymru i ymestyn y gofynion i gynnwys 
dyfeisiau o'r fath.  Byddai unrhyw Reoliadau sy'n cael eu gwneud drwy ddefnyddio'r 
pwerau hyn yn ddarostyngedig i'r weithdrefn  gadarnhaol, yn destun ymgynghoriad ac yn 
bwnc dadl mewn cyfarfod llawn.   
 
 
Tybaco sydd wedi'i danio 
 
Mae'r diffiniad o ysmygu yn y Bil fel y'i cyflwynwyd  yn cynnwys bod yn berchen ar dybaco 
wedi'i danio neu unrhyw sylwedd wedi'i danio sy'n cynnwys tybaco, neu’n berchen ar 
unrhyw sylwedd wedi'i danio arall mewn ffurf a allai gael ei ysmygu. Ni fyddai'r 
cynhyrchion tybaco wedi'i danio sydd ar gael yn y farchnad ar hyn o bryd yn cael eu 
cynnwys yn y diffiniad o ysmygu gan nad yw'r tybaco ynddynt yn cael eu tanio.  Fodd 
bynnag, byddai'r dyfeisiau  tybaco wedi'i danio hyn yn cael eu cynnwys yn y diffiniad o NID 
yn y Bil fel y'i cyflwynwyd gan eu bod yn galluogi mewnanadlu nicotin drwy getyn ceg.  
Felly, byddai'r cynhyrchion tybaco wedi'i danio sydd ar gael yn y farchnad ar hyn o bryd yn 
ddarostyngedig i gyfyngiadau'r Mesur ar ddefnyddio NID mewn mannau cyhoeddus a 
gweithleodd caeedig a sylweddol gaeedig.   
 
 
Rwy'n gobeithio y bydd yr wybodaeth a ddarperir yn y llythyr hwn yn ddefnyddiol, ac 
edrychaf ymlaen at adroddiad y Pwyllgor ar egwyddorion cyffredinol y Bil. 
 
Yn gywir 
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