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Annwyl Simon,
Ar 7 Rhagfyr, bûm yn y Pwyllgor Cyllid a rhoddais dystiolaeth ynghylch Bil Iechyd y
Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru). Yn fy llythyr yn rhoi diweddariad ichi ynghylch y
sefyllfa, dyddiedig 21 Rhagfyr 2017, ymrwymais i ysgrifennu i'r Pwyllgor ynglŷn â'r
trafodaethau a oedd yn cael eu cynnal rhwng Llywodraeth Cymru a Thrysorlys Ei Mawrhydi
mewn perthynas ag effeithiau bras y Bil a'r fframwaith cyllidol.
Mae swyddogion Trysorlys Cymru wedi trafod y polisi â swyddogion o Drysorlys Ei
Mawrhydi yng nghyd-destun y trefniadau cyllid a nodwyd yn y Polisi Datganiad Cyllid a'r
fframwaith cyllidol. Rydym hefyd wedi rhannu'r Memorandwm Esboniadol a'r Asesiad Effaith
Rheoleiddiol ar gyfer y Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) gyda Thrysorlys
Ei Mawrhydi ac rydym yn barod i ddechrau trafod manylion y Bil fel sy'n briodol. Mae’r
fframwaith cyllidol yn dweud mai dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd effeithiau
ymddygiadol yn cael eu hystyried. Nid oes disgwyl i addasiadau ariannol gael eu gwneud yn
sgil cyflwyno isafbris am alcohol.
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