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Crynodeb
Bellach, arfer cyffredin yw e i
archfarchnadoedd arddangos a
hyrwyddo alcohol ym mron i bob
rhan o’u siopau. Mae ymchwil gan
Alcohol Change UK wedi canfod
archfarchnadoedd yng Nghymru yn
arddangos alcohol wrth fynedfeydd
siopau, pennau eiliau bwyd, wrth y
mannau talu, ac wrth ochr nwyddau
eraill gan gynnwys cynnyrch i blant.

O ystyried y rhan bwysig mae
archfarchnadoedd yn ei chwarae o
ran dylanwadu ar ymddygiad
cwsmeriaid sy’n prynu alcohol, dylai
Llywodraeth Cymru edrych eto ar
sut mae’r manwerthwyr hyn yn
arddangos ac yn hyrwyddo alcohol
yn eu siopau. Dylid ymchwilio i sut y
gellid rhoi mesurau ar waith sydd
eisoes wedi’u mabwysiadu mewn
gwledydd eraill, fel yr Alban, gan
gyfyngu’r alcohol sydd ar werth i un
rhan o’r siop.
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Yfed a niwed alcohol yng Nghymru

• Mae alcohol yn ffactor achosol mewn mwy na 60 o gyflyrau meddygol, gan gynnwys
canser y geg, y gwddf, y stumog, yr afu a’r fron; pwysedd gwaed uchel, sirosis yr afu; 
ac iselder1

• Yn 2018-19, roedd 16% o oedolion yn yfwyr ‘peryglus’ (yn yfed rhwng 15 a 50 uned yr
wythnos) ac roedd 2% yn yfwyr ‘niweidiol’ (yn yfed mwy na 50 o unedau yr wythnos)2

• Yn 2017/18, cafwyd 54,900 o dderbyniadau i’r ysbyty am resymau’n ymwneud ag alcohol3

• Gellir priodoli tua 1,500 o farwolaethau i alcohol bob blwyddyn, sef 1 o bob 20 o’r
holl farwolaethau4
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Dros y siop i gyd

Fel y nodwyd uchod, nid oes unrhyw gyfyngiadau yng
Nghymru o ran lle y gellir arddangos alcohol mewn
siopau. Rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2019, bu Alcohol
Change UK yn ymweld ag amrywiaeth o
archfarchnadoedd yn ne Cymru i gasglu tystiolaeth
am union leoliadau arddangosfeydd alcohol. Isod mae
rhai enghreifftiau o’r hyn a welsom:

Y trothwy

Mae mynedfa siop fwyd fawr fel arfer yn gymharol
wag, a hynny’n fwriadol. Un o brif bwrpasau’r rhan hon
o’r siop yw arafu cyflymder cerdded cwsmeriaid er
mwyn iddynt bori cynnyrch yn haws.22 Cafodd
cwsmeriaid siopau Tesco ac Asda yn y lluniau uchod eu
croesawu gan bentyrrau o gwrw i helpu eu harafu i’r
‘cyflymder siopa’ delfrydol.  
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Rôl cynllun y siop
Mae ein patrymau prynu ac yfed alcohol wedi newid
yn fawr yn y degawdau diwethaf. Yn 2019, cwta 30 y
cant o’r alcohol a yfwyd ym Mhrydain oedd yn cael ei
werthu mewn tafarndai, bariau a bwytai, o gymharu â
47 y cant ar droad y ganrif.5

I lawer ohonom, yr archfarchnad yw ein lle arferol i
brynu alcohol, yn rhannol oherwydd ei bod yn gyfleus
ac yn rhannol oherwydd bod y prisiau’n is na rhai’r
tafarndai.6

Mae hyn yn dal i fod yn wir er gwaethaf twf gwerthu
alcohol ar-lein,7 sy’n golygu bod taith gorfforol i’r
archfarchnad leol (neu siop ddiodydd) yn parhau i fod
y prif ddull o brynu diodydd alcoholig i’r rhan fwyaf
ohonom yng Nghymru. 

“Does dim byd mewn siop groser
yn digwydd ar ddamwain.”
Vasillis Dalakas, Arbenigwr Ymddygiad Defnyddwyr 8

Mae amrywiaeth o ffactorau’n sbarduno
penderfyniadau prynu cwsmeriaid pan fyddan nhw’n
siopa mewn archfarchnad, gan gynnwys pris,
ansawdd, maint y pecyn, gwybodaeth am faeth, barn
am rinweddau’r cynnyrch, a chynllun y siop.9

Mae’r olaf – yn y bôn, sut a ble mae pethau yn cael eu
harddangos – yn chwarae rhan hanfodol. Mae
manwerthwyr yn defnyddio lleoliad i ysgogi
cwsmeriaid i brynu, gan gynnwys y canlynol: 

• ‘biniau dympio’ (basgedi metel lle mae nwyddau fel
arfer yn cael eu pentyrru mewn modd cymharol ddi-
drefn);

• unedau arddangos ar eu pennau eu hunain yng
nghanol yr eiliau;

• cyntedd y siop a’r mynedfeydd;

• arddangosfeydd ar ddiwedd yr eiliau ac arwyddion
ar y silffoedd i dynnu sylw at gynhyrchion a chynigion
penodol; a

• mannau talu, lle gall cwsmeriaid bori a dewis
cynnyrch wrth iddynt aros.10

Mae cynnyrch sy’n cael eu gosod yn y mannau hyn fel
arfer yn cael eu hyrwyddo’n arbennig, a dangoswyd
eu bod yn cyfrannu’n sylweddol at werthiant
cyffredinol. Dangosodd astudiaeth yn yr Almaen fod
mwy na 7 y cant o gyfanswm gwerthiant yn dod o
gynnyrch a ddewisir wrth y mannau talu, er bod y
mannau hyn yn llenwi cwta 1 y cant o’r llawr yn y rhan
fwyaf o archfarchnadoedd.11 Yn yr un modd, mae

Llywodraeth Prydain wedi amcangyfrif bod nwyddau
sy’n cael eu gosod ar ben eiliau yn cyfrannu 20 y cant 
o gyfanswm gwerthiant archfarchnadoedd,12 a
dangoswyd eu bod yn cynyddu gwerthiant alcohol 
yn sylweddol.13

Mae rhai o archfarchnadoedd Prydain wedi
mabwysiadu polisïau yn y blynyddoedd diwethaf sy’n
cyfyngu ar arddangos cynnyrch fel losin wrth eu
mannau talu, er mwyn helpu eu cwsmeriaid i wneud
dewisiadau iachach14 - gan gydnabod bod lleoliad yn
dylanwadu ar brynu. Mae alcohol fel arfer wedi’i
eithrio o’r fath bolisïau – eithriad diddorol o ystyried pa
faint y mae’n cyfrannu at salwch, marwolaethau
anhymig ac anabledd.15

Model yr Alban 

Ni fydd cwsmeriaid “yn dod ar
draws nifer o arddangosfeydd
alcohol mwyach wrth iddynt ddewis
eu bwydydd bob dydd – newid a allai
helpu pwysleisio nad yw alcohol yn
nwydd cyffredin, na ddylid ei ystyried
felly, ac na ddylid ei werthu felly.”
Cyfarwyddiaeth Cyfiawnder Troseddol (Yr Alban) 16

Yn wahanol i Gymru a Lloegr, lle nad oes cyfyngiadau
ar ble y gellir arddangos alcohol mewn siop, mae
Deddf Trwyddedu (Yr Alban) 2005 (fel y’i diwygiwyd gan
Reoliadau Trwyddedu (Amodau Gorfodol Rhif 2) (Yr
Alban) 2007) yn mynnu mai dim ond yn y naill neu’r llall
neu’r ddau le canlynol y gellir arddangos alcohol i’w
werthu yn yr Alban:

1) un rhan o’r safle, ac

2) un rhan o’r safle lle nad yw’n hygyrch i’r cyhoedd (fel
arfer mewn ciosg y tu ôl i gownter, ynghyd â thybaco).17

Yr enw ar y rhain yw “ardaloedd arddangos alcohol” ac
fe’u cyflwynwyd mewn ymateb i bryderon Llywodraeth
yr Alban fod “arddangosfeydd alcohol hollbresennol yn
ein hannog i feddwl am alcohol fel nwydd cyffredin”18

yn hytrach na sylwedd a allai fod yn niweidiol ac un y
mae angen rheoli ei werthu yn ofalus.19

Mae gwelliant diweddarach wedyn i’r ddeddfwriaeth
wedi ei gwneud yn anghyfreithlon hefyd, o 2011
ymlaen, i archfarchnad yn yr Alban hysbysebu diodydd
alcoholaidd y tu allan i’r ardal arddangos alcohol. Mae
hyn yn cynnwys gwahardd posteri a byrddau
hysbysebu a hefyd cynnyrch nad ydynt yn alcoholaidd
ond sydd wedi’u brandio ag enw diod alcoholaidd, fel
bwydydd neu ddillad20
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Gwelsom fod archfarchnadoedd yn defnyddio bron i
bob rhan o’u siopau i arddangos alcohol ar wahanol
adegau. Yn y lluniau uchod mae poteli o win wrth y
bwydydd rhew yn Tesco a bocsys o gwrw yn adran
ffrwythau a llysiau’r Co-op.  

Gwelsom fod alcohol yn cael ei werthu wrth ochr
cynnyrch Disney yn Sainsbury’s a Tesco. Mae
archfarchnadoedd blaenllaw wedi addo’n wirfoddol
peidio â marchnata neu hyrwyddo alcohol gyda
“chynnyrch sydd wedi’u dylunio i apelio at blant 
yn bennaf”.26 Gwelwyd enghreifftiau hefyd o alcohol 
yn cael ei arddangos wrth ymyl siocledi Kinder a 
Wyau Pasg. 7

Mae arddangosfeydd pen yr eil, fel y rhai sydd yn y
lluniau o Morrison’s a Sainsbury’s uchod, wedi cael eu
disgrifio fel "trapiau cwsmeriaid craff" oherwydd eu
gallu i ysgogi prynu ar fympwy.23 Mae’n debyg fod y
cynhyrchydd Grant’s wedi talu i’r manwerthwr osod ei
arddangosfa ar ei phen ei hun yn y rhan hon o’r siop.24

Roedd angen i gwsmeriaid Tesco a Sainsbury’s
gerdded heibio i’r pentyrrau alcohol pum troedfedd o
uchder a welir uchod. Yn 2011, roedd gwefan fasnachol
Carlsberg UK yn annog manwerthwyr i “greu
pentyrrau o’r cwrw rydych chi’n ei hyrwyddo” a “gosod
pentyrrau i ffwrdd o’r silffoedd cwrw arferol er mwyn
hybu prynu ar fympwy”.25 Yn ôl pob golwg, mae’r
cyngor hwn yn berthnasol hyd heddiw.6

Pen yr eil Cratiau ar y llawr Traws-fasnachu: bwydydd Traws-fasnachu: ffilmiau plant



O’r ymchwil hon, mae’n amlwg bod archfarchnadoedd
blaenllaw yn defnyddio pob rhan o’u siopau yng
Nghymru i arddangos a hyrwyddo alcohol – mae
alcohol dros y siop i gyd, yn llythrennol. 

Datguddiodd yr ymchwil enghreifftiau o alcohol yn
cael ei arddangos wrth fynedfeydd siopau, wrth
ffenestri siopau sydd i’w gweld o’r tu allan, yng
nghanol eiliau trwy’r siop, ar ben eiliau sy’n gwerthu
nwyddau di-alcohol, ac wrth y mannau talu; a’r
diodydd, yn aml, yn cael eu hyrwyddo am brisiau
disgownt. Mae ymchwil flaenorol wedi dangos bod
llawer o’r rhannau hyn o’r siopau yn ardaloedd
“gwerth uchel” sy’n hybu gwario ychwanegol a phrynu
ar fympwy.

“Mae gwerthu alcohol yn ymyl
nwyddau sylfaenol fel ffrwythau a
llysiau ... yn hyrwyddo alcohol fel
nwydd cyffredin arall, yn hytrach na
sylwedd a allai fod yn niweidiol y 
dylid ei werthu a’i ddefnyddio gyda
mwy o ofal” 

Yn ogystal â hyn, datguddiodd yr ymchwil mai arfer
cyffredin yw gwerthu alcohol yn ymyl nwyddau
sylfaenol fel ffrwythau a llysiau, bwydydd ffres eraill,
bwydydd rhew a diodydd ysgafn. Mae’r arferion hyn
yn hyrwyddo alcohol fel nwydd cyffredin arall, yn
hytrach na sylwedd a allai fod yn niweidiol y dylid ei
werthu a’i ddefnyddio gyda mwy o ofal.30

Yn y gorffennol, mae archfarchnadoedd mawr wedi
addo cadw at safonau penodol er mwyn sicrhau bod
alcohol yn cael ei werthu mewn ffordd gyfrifol. Er
enghraifft, nododd Safonau Cyfrifoldeb Cymdeithasol
2005 ar gyfer Cynhyrchu a Gwerthu Diodydd Alcoholig
ym Mhrydain, a luniwyd gan y Gymdeithas Masnach
Gwin ac Gwirodydd, Cymdeithas Cwrw a Thafarndai
Prydain a Chymdeithas Wisgi’r Alban, “lle bo hynny’n
ymarferol, y peth gorau yw peidio â rhoi diodydd
alcoholig ger mynedfa’r siop”.31 Datguddiodd ein
hymchwil ni nifer o enghreifftiau o alcohol yn yr union
leoliad hwnnw.

Yn yr un modd, mae’r Grŵp Safonau Manwerthu
Alcohol – mentr wirfoddol gan fanwerthwyr, gan
gynnwys y pedair archfarchnad fawr – Asda,
Morrison’s, Tesco a Sainsbury’s – wedi cyhoeddi
canllawiau ym 2017 ar werthu alcohol y gyfrifol yng
Nghymru a Lloegr. Addawodd y llofnodwyr “osod

cynnyrch alcoholaidd yn gyfrifol mewn siopau a rhoi
sylw dyledus i’w leoliad a’i agosrwydd at gynnyrch
eraill” ac i “beidio â thraws-farchnata na thraws-
hyrwyddo alcohol gyda chynhyrchion sy’n apelio at
blant yn bennaf”.32

O ystyried bod ein hymchwil wedi dangos enghreifftiau
o alcohol yn cael ei hyrwyddo ochr yn ochr â dillad a
ffilmiau dan frand Disney, yn ogystal ag wyau Pasg a
siocledi eraill, gellir dweud yn weddol hyderus fod
archfarchnadoedd heb gydymffurfio’n gyson â’u
safonau eu hunain. Mae plant eu hunain wedi dweud
bod alcohol yn weladwy iawn drwy gydol eu diwrnod
yn eu cymuned leol ac wedi galw am iddo fod yn llai
amlwg mewn siopau.33

“Pan ti’n mynd i’r til, ti’n mynd heibio’r
lle alcohol mawr.”

“Mae llond pedair eil o alcohol 
yn Asda”

Sylwadau plant ar alcohol mewn archfarchnad 34

Yn wahanol i Gymru a Lloegr, lle mae penderfyniadau
ynghylch ble a sut y mae alcohol yn cael ei arddangos
a’i hyrwyddo yn eu siopau yn nwylo’r manwerthwyr o
hyd, mae gwledydd eraill fel yr Alban ac Iwerddon35

wedi’i gwneud yn anghyfreithlon i hyrwyddo a gwerthu
alcohol y tu allan i ardal benodol o’r siop. Er nad yw
effaith y newid deddfwriaethol hwn ar yfed a niwed
wedi ei werthuso eto, mae tystiolaeth o feysydd eraill
fod tynnu cynnyrch a allai fod yn niweidiol i iechyd o
fannau gwerthu allweddol yn dylanwadu ar
ddewisiadau prynu.36

“Gellir dweud yn weddol hyderus fod
archfarchnadoedd heb gydymffurfio
â’u safonau eu hunain.”

Yn ein tyb ni, mae angen i Lywodraeth Cymru edrych
eto ar sut mae archfarchnadoedd yng Nghymru yn
hyrwyddo ac yn gwerthu alcohol. Mae’n eglur fod
camddefnyddio alcohol yn broblem fawr o ran iechyd
y cyhoedd37 ac mae angen dybryd o hyd am gamau i
leihau niwed. Bydd cyfyngu alcohol i un rhan o unrhyw
siop yn helpu sicrhau ei fod yn cael ei hyrwyddo a’i
werthu mewn modd mwy cyfrifol yng Nghymru. Ochr
yn ochr â mesurau eraill megis yr isafbris a gyflwynwyd
yn ddiweddar, byddai’r fath fesur yn ddarn arall o’r jig-
so iechyd cyhoeddus a fydd yn achub bywydau yn y
pen draw.
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Yn y lluniau uchod, gwelir poteli prosecco gyda blodau
Sul y Mamau yn Tesco, ac alcohol Nadolig wedi’i leoli o
flaen y cownter deli a chaws yn Morrison’s. Dangosodd
ein hymchwil fod manwerthwyr yn defnyddio gwyliau’r
Pasg, Calan Gaeaf, digwyddiadau chwaraeon mawr, a
thymhorau’r flwyddyn yn fwy cyffredinol, fel cyfleoedd i
hybu alcohol. Dywedodd Uwch-Reolwr Categori
Cwsmeriaid y cwmni diodydd mawr Diageo yn
ddiweddar fod gan siopau “gyfle perffaith i fanteisio ar
y fath ddigwyddiadau drwy annog prynu ar fympwy a
gwario yn ystod pob ymweliad trwy arddangosfeydd
trawiadol a marsiandïo ar draws categorïau”.27

Mae mannau talu archfarchnadoedd yn fannau
allweddol i fanwerthwyr ychwanegu at werthiant.28

Mae’r enghreifftiau uchod yn dangos alcohol yn cael ei
arddangos wrth giosg yn Tesco, a phentwr o gwrw
wrth y fynedfa i’r mannau hunan-dalu yn Sainsbury’s.
Syniad sydd wedi hen ennill ei blwyf ydyw fod
arddangosfeydd amlwg fel y rhain yn annog
cwsmeriaid i brynu pethau ychwanegol ar fympwy.29
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