
Ydych chi’n barod am y gwaharddiad ar arddangos tybaco?

Enghreifftiau o atebion posibl
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Atebion storio nad oes modd eu gweld3
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Nid yw’r rheolau yn datgan sut y dylech orchuddio 
eich uned. Felly, mae’n bosibl, ac yn gyfreithlon, i chi 
orchuddio eich arddangosfa dybaco gyda llen. Fodd 
bynnag, mae’n rhaid i’r llen guddio’r tybaco yn llwyr, 
a phan fyddwch yn estyn cynnyrch o’r tu ôl i’r llen, ni 
ddylech arddangos ardal sy’n fwy na 1.5m2.

Yr enghraifft fwyaf cyffredin o orchudd sy’n debygol 
o gael ei defnyddio mewn siopau yw drysau sy’n 
llithro a gaiff eu gosod ar uned arddangos tybaco. 

Efallai y bydd manwerthwyr yn penderfynu storio 
tybaco o dan y cownter neu uwch ei ben. Gall y 
rhain fod yn unedau agored ond ni ddylent fod 
yn weladwy i gwsmeriaid. 

Arddangosfa wedi’i gorchuddio gan len

Mae’r gyfraith ar arddangos pob math o gynnyrch sy’n cynnwys tybaco ac arddangos prisiau tybaco 
yng Nghymru yn newid. Ar 3 Rhagfyr 2012, daeth cyfreithiau newydd i rym sy’n effeithio ar siopau 
mawr (siopau sy’n ddigon mawr i gael eu cyfyngu i fasnachu am chwe awr yn unig ar ddydd Sul) sy’n 
gwerthu cynhyrchion tybaco. Effeithir ar bob siop a busnes arall sy’n gwerthu cynhyrchion tybaco o 
6 Ebrill 2015.

Ar ôl y dyddiadau hyn bydd yn anghyfreithlon arddangos cynhyrchion tybaco yn y siopau a busnesau 
perthnasol yng Nghymru, ac eithrio i bobl dros 18 oed o dan yr amgylchiadau cyfyngedig a amlinellir 
gan y gyfraith newydd.  

Mae peidio â chydymffurfio â’r gyfraith newydd hon yn drosedd. Bydd unrhyw berson, gan gynnwys 
rheolwyr siopau a chynorthwywyr siopau, a geir yn euog o’r troseddau hyn yn wynebu’r cosbau canlynol:

· collfarn ddiannod mewn llys ynadon am ddirwy nad yw’n uwch na lefel 5 (sef £5,000 ar adeg   
 cyhoeddi) ar y raddfa safonol, neu gyfnod o garchar nad yw’n hwy na chwe mis, neu’r ddau. 
 NEU 

· collfarn ar dditiad yn Llys y Goron am gyfnod o garchar nad yw’n hwy na dwy flynedd, dirwy,   
 neu’r ddau. 

Cynlluniwyd y daflen hon i roi canllawiau syml. Mae canllaw manylach, a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru, ar gael yn 
http://gov.wales/topics/health/improvement/index/guidancedisplaytobaccoproducts/?skip=1&lang=en a  
http://gov.wales/topics/health/improvement/index/guidancedisplaytobaccoproducts/?skip=1&lang=cy



4 Ailstocio neu labelu
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4 Cwsmer sy’n oedolyn â phlentyn Arddangos i gwsmer dan 18 oed

Gwerthu eitemau nad ydynt yn 
cynnwys tybaco

Hyfforddiant

Pryniant arferol o dan y rheoliadau newydd

1 2 3 4 5

Mae cwsmer yn dod i mewn i’r 
siop ac yn gofyn am gael prynu 
tybaco. Os oes gennych unrhyw 
amheuon ynghylch oedran y 
cwsmer yna dylech ofyn am 
gadarnhad o’i oedran nawr.

Mae aelod o staff manwerthu’n 
agor yr uned arddangos.

Gallwch agor yr uned i estyn cynnyrch neu 
gynhyrchion os bydd cwsmer yn gofyn am 
wybodaeth am gynnyrch tybaco.

Gallwch agor yr uned i wneud unrhyw fath o 
waith cynnal a chadw.

Gallwch agor yr uned i ymateb i gais gan oedolyn, 
hyd yn oed os bydd yng nghwmni plentyn.

Agor yr uned ar gais unigolyn sydd dan 18 oed.

Gallwch agor yr uned i ymgymryd ag unrhyw fath 
o ymarfer hyfforddiant staff. 

Ni chaniateir i chi agor yr uned i estyn neu 
arddangos dim heblaw cynnyrch tybaco.

Gallwch agor yr uned i asesu lefelau stoc, ailstocio’r 
uned neu ychwanegu labeli yn y fformat a ganiateir 
er mwyn nodi enw’r cynnyrch, y pris ac ati.

Gallwch agor yr uned at ddibenion glanhau.  

Mae’r aelod o staff 
manwerthu’n estyn y cynnyrch 
tybaco perthnasol o’r  
uned arddangos.

Mae’r aelod o staff  
manwerthu’n cau yr uned 
arddangos yn syth ar ôl estyn  
y cynnyrch tybaco.

Mae’r aelod o staff  
manwerthu’n gwasanaethu’r 
cwsmer ac yn cwblhau’r  
broses o brynu tybaco.

CYWIR Ac eithrio pan fyddwch yn gwasanaethu cwsmer sy’n prynu cynnyrch tybaco, gall arddangosfa dybaco fod ar agor ac yn weladwy i gwsmeriaid dan yr 
amgylchiadau eithriadol canlynol. Ym mhob achos, caniateir i’r arddangosfa fod yn weladwy pan fo’r weithred dan sylw yn cael ei chyflawni yn unig, a dim 
ond am yr amser sy’n angenrheidiol i gwblhau’r weithred.

ANGHYWIR NI ddylai’r arddangosfa fod 
ar agor ac yn weladwy dan 
yr amgylchiadau canlynol:

4 Arddangos ar gais

Oes angen cyngor arnoch ar y rheoliadau? Cysylltwch ag ACS: Ff 01252 515001 
E acs@acs.org.uk G www.acs.org.uk

Gwaharddiad ar arddangos tybaco
Datblygwyd y cyngor hwn gan ACS, Cyngor Sir Surrey a Chyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o gynllun awdurdod sylfaenol 
a chaiff ei ystyried yn ‘Gyngor o Sicrwydd’. Mae hyn yn golygu, os bydd eich busnes yn mabwysiadu’r polisi hwn, y dylai hynny 
gael ei barchu gan bob awdurdod lleol arall ac ni allant ofyn i chi fabwysiadu polisi arall. I gael budd o gyngor o sicrwydd, mae’n 
rhaid i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Awdurdod Sylfaenol ACS. I gael manylion am sut i ymaelodi, ewch i www.acs.org.uk/advice



Rhestrau a labeli a ganiateir

Gall un poster A3 gael ei arddangos ym mhob ardal wahanol o’r 
siop lle caiff cynhyrchion tybaco eu harddangos a’u gwerthu neu 
ym mhob til lle cânt eu gwerthu. Yn ogystal â’r uchod, mae’n 
rhaid i’r poster gynnwys y canlynol: 

• Teitl dwyieithog ‘Rhestr o brisiau cynhyrchion tybaco /   
 Tobacco products price list’.
• Geiriau nad ydynt yn fwy na maint ffont 30.
• Enw’r brand, y pris a nifer yr unedau fesul pecyn yn unig.
• Gallwch ddefnyddio’r isdeitlau dwyieithog canlynol:
 • sigaréts / cigarettes.
 • tybaco rholio â llaw / hand rolling tobacco.
 • sigârs / cigars.
 • cynhyrchion tybaco eraill / other tobacco products.

Rhestr o Brisiau Cynhyrchion Tybaco

Cynnyrch   Pris
Pecyn 20 Enw'r cynnyrch tybaco  £X

Pecyn 20 Enw'r cynnyrch tybaco £X

Pecyn 10 Enw'r cynnyrch tybaco £X
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Rhestr o Brisiau 

Cynhyrchion Tybaco

Cynnyrch  Pris

Pecyn 20 Enw'r   
£X

cynnyrch tybaco 

Pecyn 20 Enw'r   
£X

cynnyrch tybaco  
 

 

Pecyn 10 Enw'r   
£X

cynnyrch tybaco  
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Pecyn 20 Cynnyrch tybaco 
£X
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Gallwch gadw catalog o gynhyrchion ym mhob man gwerthu, 
ond ni ddylech ei arddangos oni fydd unigolyn dros 18 yn gofyn 
am gael ei weld. 

Yn ogystal â’r gofynion cyffredinol uchod, mae’n rhaid i’r  
catalog gynnwys y canlynol: 

• Geiriau nad ydynt yn fwy na maint ffont 14.
• Lluniau o becynnau wedi’u brandio nad ydynt yn fwy na   
 50cm2 (tua maint pecyn safonol).

Gallwch roi labeli prisiau ar silffoedd sydd wedi’u gorchuddio 
neu ar flaen yr uned storio.  

Yn ogystal â’r gofynion cyffredinol uchod, mae’n rhaid i bob label: 

• Fod ddim mwy na 9cm2.

• Cynnwys geiriau nad ydynt yn fwy na maint ffont 14.
• Dim ond un label a ganiateir ar gyfer pob lleoliad lle  
 cedwir cynhyrchion.
• Cynnwys enw’r brand, y pris a nifer yr unedau fesul  
 pecyn yn unig. ©
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Poster uned arddangos

Catalog y cownter tybaco

Labeli prisiau

Rheoliadau ar gynllunio rhestrau prisiau  
a gwybodaeth am fannau gwerthu

Mae deddfwriaeth y Gwaharddiad ar Arddangos yn caniatáu tri math o restrau a labeli prisiau yn unig ar gyfer 
cynhyrchion tybaco. Mae’r ddeddfwriaeth yn nodi y dylai pob un o’r rhain ddefnyddio ffont Hervetica neu Arial plaen du 
yn unig, sydd yr un maint drwy’r rhestr gyfan, HEB UNRHYW danlinellu, ffont italig na dull arall o bwysleisio. Bydd yn 
drosedd arddangos prisiau mewn unrhyw ffordd arall. Mae’n rhaid i fanwerthwyr ddal i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â 
gofynion y Gorchymyn Nodi Prisiau sy’n nodi bod yn rhaid i bris y nwyddau gael ei arddangos yn glir yn y siop.

Gofynion cyffredinol

Mae’r rheolau canlynol yn berthnasol iGymru yn unig
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