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Nwyddau â chyfyngiadau oedran - 
Petroliwm
1. Rhagarweiniad
Mae Safonau Masnach yn helpu busnesau, rheini a phlant drwy ddarparu cyngor, deunyddiau 
cefnogi, addysg a hyfforddiant. Mae deddfau sy'n gwahardd gwerthu nwyddau â chyfyngiadau 
oedran megis petrol yn cael eu monitro a gellir eu gorfodi drwy ddefnyddio gwirfoddolwyr i roi 
cynnig ar bryniadau prawf.

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol a pheryglus plant ar feiciau modur bach yn achos pryder. 
Mae llosgi bwriadol hefyd yn broblem bosib a gall gwerthu petrol a chyflymyddion tân i blant. Gall 
manwerthwyr petroliwm helpu i atal y problemau hyn drwy sicrhau nad oes neb o dan 16 oed yn 
gallu prynu petrol na chyflymyddion tân eraill.

2. Prif ofynion cyfreithiol 
Mae eich trwydded betroliwm yn nodi bod yn rhaid i chi gymryd pob cam rhesymol i atal unrhyw 
un o dan 16 oed rhag cael mynediad i betrol neu ddefnyddio'ch pympiau petrol. Mae trwyddedau 
presennol yn cael eu disodli'n raddol â thelerau cryfach sy'n mynnu nad ydych yn cyflenwi petrol 
na sylweddau peryglus eraill i unrhyw un o dan 16 oed.

3. I bwy y mae'r gyfraith yn berthnasol?
Mae'r gyfraith yn berthnasol i ddaliwr y drwydded sy'n atebol am weithredoedd yr holl weithwyr.

4. Beth gallaf ei wneud i osgoi gwerthu i rai dan oed
Dylai'r holl staff gwerthu ochel rhag unrhyw bobl ifanc sy'n ceisio llenwi beiciau modur bach neu 
gynwysyddion llaw. Os oes unrhyw amheuaeth a yw'r cwsmer yn 16 oed neu'n hŷn, ni ddylid 
gwerthu iddo nes iddo ddangos prawf oed addas.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch staff yn ymwybodol o'r daflen hon a thaflenni prawf oed eraill 
sydd ar gael yn www.tradingstandardswales.org.uk.

Rydym yn argymell eich bod yn dangos y posteri 'Challenge 25' a gaiff eu hyrwyddo'n 
genedlaethol. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn dangos rhybuddion clir yn y man gwerthu. 

 

Enghreifftiau o rybuddion:

5. Beth yw'r gosb os rwyf yn gwerthu i berson dan oed? 
Mae'n drosedd torri unrhyw un o amodau eich trwydded a gellir eich erlyn yn ôl Deddf 
(Cydgrynhoi) Petroliwm 1928. Gellir rhoi dirwy o hyd at £5,000 yn Llys yr Ynadon a gall Llys y 
Goron roi dirwy ddiderfyn neu ddedfryd o garchar. 

6. Mwy o wybodaeth
Crynodeb syml o'r gyfraith ar werthiannau petrol yw hwn. Os oes angen mwy o help arnoch, 
cysylltwch â'ch is-adranTrwyddedu Petroliwm
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