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Hawlfraint: Alcohol Concern Tachwedd 2010.
Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu unrhyw
ran o’r cyhoeddiad hwn, ei storio mewn system
adalw, na’i throsglwyddo drwy unrhyw ddull heb
ganiatâd y cyhoeddwyr a deiliaid yr hawlfraint.
Mae Alcohol Concern yn elusen gofrestredig rhif
291705 ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant a
gofrestrwyd yn Llundain rhif 1908221.
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Crynodeb gweithredol
Mae alcohol yn cael ei gynhyrchu a’i yfed yng
Nghymru ers tua 4,000 o flynyddoedd, ac wedi
chwarae rhan fawr ym mywyd cymdeithasol,
economaidd a diwylliannol y wlad.
Mae yfed, ac yfed yn drwm yn achlysurol, wedi
dod yn arferion normal yng Nghymru, yn arbennig
ers twf diwydiannol yr 18fed a’r 19eg ganrif, gan
beri i un hanesydd ddisgrifio alcohol fel “gwir
opiwm y Cymry”. Mae’r diwydiant diodydd wedi
bod yn barod erioed i fanteisio ar yr awch hwn am
alcohol, gyda chynigion tair-diod-am-bris-un ar
gael mor gynnar ag 1836.
Esgorodd y diwylliant yfed hwn i raddau ar wrthddiwylliant ar ffurf mudiad dirwest Cymru a’r
ymgyrch i gau tafarndai Cymru ar y Sul. Fodd
bynnag, er i’r mudiadau hyn honni mai gwarchod
gwerthoedd Cymreig yr oeddynt, aflwyddiannus ac
amhoblogaidd oeddynt yng Nghymru ar y cyfan.
Mae’r defnydd o alcohol wedi cynyddu’n
sylweddol yng Nghymru yn ystod y degawdau
diwethaf, a llawer o bobl yn yfed mwy o lawer na’r
canllawiau. Mae goryfed i’w weld ar ffurf sesiynau
meddwi yng nghanol trefi a dinasoedd Cymru,
a hefyd tuedd i yfed mwy gartref. O ran yr ail o’r
rhain, gellir priodoli lefelau uchel o yfed gartref
yn rhannol i bolisi’r archfarchnadoedd o gynnig
gostyngiadau mawr ar ddiodydd alcoholig, gyda’r
disgownt yn aml yn ddibynnol ar brynu mwy nag
un eitem. Mae brwdfrydedd am alcohol hefyd yn
mynd law yn llaw â sêl y Cymry am chwaraeon,
gyda bragwyr mawr yn ceisio Cymreigio eu
brand drwy eu cysylltu eu hunain â thimau a
digwyddiadau.
At hynny, mae gan Gymru un o’r problemau
mwyaf difrifol o ran pobl ifanc o dan yr oedran
cyfreithlon yn yfed alcohol, gyda 54 y cant o
fechgyn 15 oed yng Nghymru a 52 y cant o
ferched o’r un oedran yn honni eu bod wedi
meddwi o leiaf ddwywaith.
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“Far from being a nation that enjoys a drink
in moderation, all the figures point to Wales
becoming a nation binge drinking its way, if
not to an early grave, then to a barrage of
costly health problems.”
Madeleine Brindley, 20101
At ei gilydd, mae’n weddol eglur bod diwylliant
o oryfed alcohol wedi datblygu ac yn parhau i
ddatblygu yng Nghymru, a bod yfed er mwyn
meddwi yn dod yn fwyfwy cyffredin a derbyniol.
Cafodd hyn ei gadarnhau i raddau gan ymatebion
i’n cyfweliadau wyneb yn wyneb ag yfwyr mewn
tref yng Nghymru yn ystod haf 2010. Gwelwyd
bod brwdfrydedd mawr am “sesiwn dda”, gydag
yfed yn drwm yn aml yn rhan hanfodol o noson
allan dda, a phobl yn rhoi’r gorau i yfed dim ond
pan na allent yfed rhagor. I rai, roedd meddwi’n
rheolaidd yn dderbyniol, ac yn rhywbeth i edrych
ymlaen ato hyd yn oed, er bod meddwdod yn aml
yn arwain at ddigwyddiadau yr oedd pobl yn eu
difaru wedyn.
Prin iawn oedd yr ymwybyddiaeth am unedau o
alcohol ymysg y rhai a gafodd eu cyfweld, gyda
nifer o bobl yn nodi eu bod yn mesur eu terfynau
o ran yfed alcohol yn ôl pa mor sâl neu allan o
reolaeth yr oeddent yn teimlo: “pan fydd yr ystafell
yn dechrau troi”, “pan fydd rhaid rhoi fi mewn
tacsi”. Roedd pris yn ffactor mawr arall a oedd yn
cyfyngu ar yfed pobl, gyda rhai’n dweud eu bod yn
yfed yn ôl faint o alcohol y gallent ei fforddio.
Er mwyn mynd i’r afael â’r sefyllfa hon, a’r ffaith
bod camddefnyddio alcohol yn dod yn fwyfwy
arferol, mae Alcohol Concern yn gwneud yr
argymhellion canlynol. Annog newid mewn arferion
yfed ac yn y diwylliant yfed yng Nghymru yw ein
nod, gan symud tuag at sefyllfa lle y ceir perthynas
iachach ag alcohol yng Nghymru.

Argymhelliad 1

Argymhelliad 3

Fel yr argymhellodd Prif Swyddogion
Meddygol Prydain2, 3 a’r Sefydliad
Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth
Glinigol4, mae angen cyflwyno isafswm pris o
50c am uned o alcohol mewn siopau, tafarnau
a chlybiau ledled Cymru a Lloegr. Yn cyd-fynd
â hyn, mae angen diwygio’r trethi ar ddiodydd
er mwyn annog cynhyrchu ac yfed diodydd
gwannach.

Er mwyn lleihau cynigion anghyfrifol a
chynyddu’r dewis i gwsmeriaid, mae’n rhaid i’r
Côd Gorfodol ar gyfer Manwerthwyr Alcohol
yng Nghymru a Lloegr6 aros yn ei le a chael ei
weithredu’n llawn.

O ystyried cyn lleied a wnaethpwyd hyd yn
hyn i bennu isafswm pris am uned ledled
Cymru a Lloegr, mae Alcohol Concern o blaid
datganoli’r pwerau angenrheidiol i Gynulliad
Cenedlaethol Cymru.

Argymhelliad 4
O ystyried mai prin yw’r ddealltwriaeth am
yfed yn synhwyrol yng Nghymru ar hyn o bryd,
a’r arferion sefydledig o orddefnyddio alcohol,
mae angen cynnal ymgyrchoedd marchnata
cymdeithasol parhaol a phenodol er mwyn
meithrin dealltwriaeth am alcohol a sicrhau
newid sylfaenol yn niwylliant yfed Cymru.

Argymhelliad 2
Gan gydnabod bod cynnydd camddefnyddio
alcohol yn broblem iechyd cyhoeddus, ac er
mwyn galluogi awdurdodau trwyddedu i roi
sylw priodol i’r mater hwn, mae angen nodi
diogelu a gwella iechyd cyhoeddus fel pumed
amcan yn Neddf Trwyddedu 2003. Mae hyn
eisoes wedi digwydd yn yr Alban,5 ac os nad
yw Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn fodlon
gwneud y newid pwysig hwn yng Nghymru a
Lloegr, dylai’r pwerau angenrheidiol gael eu
datganoli i Gymru.

Argymhelliad 5
Er mwyn codi ymwybyddiaeth am batrymau
yfed synhwyrol a’r cysyniad o yfed mewn
unedau, dylid arddangos nifer yr unedau sydd
ym mhob diod yn amlwg: ar flaen pecynnau,
poteli a chaniau ar gyfer diodydd a brynir
mewn siopau, ac ar fwydlenni a phympiau
mewn tafarndai a bwytai.
O ystyried bod y diwydiant diodydd heb
gydymffurfio i gryn raddau â chodau labelu
gwirfoddol hyd yn hyn, dylai labeli o’r fath fod
yn orfodol.
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Cyflwyniad
Mae cydberthynas Cymru ag alcohol yn un
gymhleth a llawn gwrthgyferbyniadau. Er bod rhai
wedi delfrydu’r “Cymry dirwestol”7, mae eraill wedi
awgrymu bod y genedl wedi suddo’n gyffyrddus i
“ffordd alcoholig Gymreig o fyw”.8
Dywed 88 y cant o oedolion yng Nghymru eu bod
yn yfed alcohol,9 ac i lawer ohonom mae alcohol
yn rhan normal o ffordd iach o fyw. Er hynny,
dengys ystadegau fod 52 y cant o ddynion a 38
y cant o ferched yn cyfaddef eu bod yn yfed mwy
na’r canllawiau.10 Mae’r gwir ffigurau yn debygol
o fod yn uwch o lawer, gan fod gwaith ymchwil
wedi dangos bod arolygon o yfed fel arfer yn
tanamcangyfrif faint a yfir mewn gwirionedd.11
Caiff goblygiadau’r duedd genedlaethol gynyddol
hon eu hadlewyrchu yn y ffaith bod mwy a mwy o
bobl yn cael clefydau sy’n gysylltiedig ag alcohol,12
a bod camddefnyddio alcohol wedi’i chydnabod
yn broblem iechyd cyhoeddus genedlaethol yng
Nghymru.13
Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar hanes hir
cydberthynas Cymru ag alcohol, ac ar sut mae
alcohol wedi chwarae rhan fawr yn niwylliant
Cymru ac yn parhau i wneud hynny. Mae’n edrych
ar dueddiadau’r gorffennol a’r presennol ac yn
gwneud argymhellion i sicrhau bod Cymru’n
meithrin perthynas iachach ag alcohol yn y
dyfodol.

6

Cenedl o ddiotwyr?

Crynodeb o hanes
alcohol yng Nghymru
‘Glasfedd eu hancwyn’

‘Cwrwgarwch y Cymry’

Mae alcohol wedi bod yn rhan o fywyd yng
Nghymru erioed, ac mae’n debygol bod trigolion
Cymru yn yr Oes Efydd yn bragu cwrw tua 2,000
o flynyddoedd Cyn Crist.14 Mae’r testun Cymraeg
hynaf sydd gennym, sef y Gododdin o’r 7fed
ganrif, yn disgrifio byddin o hen Frythoniaid yn
yfed medd cyn ymosod ar Gatraeth, sef pentref
Catterick yn sir Efrog erbyn hyn.15 Yn wir, roedd
alcohol yn rhan mor gyffredin o fywyd Cymru yn yr
Oesoedd Canol nes bod cyfreithiau Hywel Dda yn
y 10fed ganrif yn nodi y gellid talu rhan o gyflogau
swyddogion â’r ddiod gadarn, a hefyd talu trethi
brenhinol â medd neu gwrw.16

Mae’n bosibl mai yn ystod y 19eg ganrif – yn
sgîl datblygu diwydiannau ac ymfudo i’r trefi – y
dechreuodd rhai boeni o ddifrif am y tro cyntaf
am effeithiau andwyol camddefnyddio alcohol ar
y gymdeithas yng Nghymru. Yn ôl yr hanesydd
John Davies, “nodweddid yr hen Gymru wledig
gan lymeitian brwd ymhlith bonedd a gwrêng.
Sobrodd y boneddigion rywfaint ddechrau’r
bedwaredd ganrif ar bymtheg, ond fel arall y bu
ymhlith y lliaws a heidiai i’r ardaloedd diwydiannol
lle’r oedd bron bob nodwedd ar fywyd yn dwysáu
cwrwgarwch cynhenid y Cymry”.22 Mewn oes pan
nad oedd dŵr bob amser yn ddiogel i’w yfed,
roedd gweithwyr y diwydiannau trwm newydd
yn dibynnu ar gwrw i dorri eu syched; ac roedd
y cyfreithiau trwyddedu mwy rhyddfrydig o 1830
ymlaen23 yn golygu bod digon o gwrw ar gael i
fodloni’r galw. Yn 1896, nodwyd bod un dafarn i
bob 179 person yn Llanelli,24 ond ni allai’r un man
gystadlu â’r Coed Duon, lle’r oedd un tafarn ar
gyfer pob pum trigolyn yn 1842.25 Yng nghanol twf
y tafarndai, gwelwyd rhai enghreifftiau cynnar o’r
arferion marchnata a ddaeth yn gyffredin mewn
tafarndai ac archfarchnadoedd yn ddiweddarach.
Yn 1836, roedd un tafarnwr ym Merthyr Tudful
yn cynnig tair diod am bris un fel cynnig boreol
arbennig.26

Cafodd pleserau diota a mynychu tafarndai eu
dathlu gan feirdd, fel Dafydd ap Gwilym yn ei
gywydd digrif o’r 14eg ganrif, Trafferth mewn
tafarn,17 ac roedd alcohol yn rhan o ddefodau
ac arferion cymdeithasol Cymru am ganrifoedd.
Fel y nododd yr hanesydd Russell Davies, yng
nghefn gwlad Cymru yn y 19eg ganrif roedd
cwrw cryf yn cael ei fragu a’i yfed yn aml yn ystod
digwyddiadau pwysig y flwyddyn, fel y cynhaeaf.18
Yn yr un modd yn 1885, disgrifiodd y nofelydd
poblogaidd Daniel Owen yr arfer cyffredin o weini
alcohol mewn angladdau yn Sir y Fflint, ac mor
amharod oedd rhai i roi’r gorau iddo.19
Fodd bynnag, nid oedd pawb yng Nghymru
mor frwd am fanteision alcohol, a rhai’n sôn mor
gynnar â’r 16eg ganrif am beryglon moesol diod
y diafol. Yn 1580, rhybuddiodd yr awdur Catholig
Robert Gwyn y ffyddloniaid yng Nghymru, “am
eich siwrnai tua’r nef, nid oes mo’r dafarn ar y
ffordd”,20 ac yn 1703, ysgrifennodd y clerigwr
Protestannaidd Ellis Wynne yn ddirmygus am
yfwyr cymdeithasol ei oes fel “cymdeithion da...
a’u pennau’n berwi gan ddiod a dwndwr”.21

“The real opiate of the Welsh was alcohol...
Alcohol was a thirst quencher, a reliever
of physical pain and psychological strain,
a symbol of human interdependence, a
morale booster, a sleeping draft and a
medicine...The hopelessness of destitution
demanded a short-cut to oblivion. People
took the shortest route out of Merthyr Tydfil
or Swansea or Cardiff or Blackwood or
Amlwch.”
Russell Davies, 200527
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Daeth yfed a’i sgîl-effeithiau yn bwnc llosg
cyhoeddus ac yn destun trafod. Nododd
adroddiad ar iechyd y cyhoedd yng ngogleddddwyrain Cymru yn 1850: “Drunkenness I found
complained of, by all parties, as the disgrace of
Wrexham”.28 Fel yn yr 21ain ganrif, yfwyr ifanc a
fu dan y lach yn aml. Yn 1891, cwynodd Daniel
Owen fod tafarndai a fu’n gartref i “hen gojers”
yn ceisio “ymgom ddiniwed, a chlywed rhyw
newydd”, bellach yn llawn “glas hogiau difarf,
penwag... yn eu mynychu erbyn hyn, a hynny
fel anifeiliaid i yfed...ac yn mynd adref yn waeth
eu sut na’r anifail”.29

‘Chwi Gymry dirwestol’
Esgorodd y diwylliant yfed cynyddol ar wrthddiwylliant o bwys ar ffurf mudiad dirwest Cymru
– rhwydwaith o gymdeithasau lleol yn gweithio
i leihau yfed a chyfyngu ar y fasnach ddiodydd.
Erbyn 1835 roedd eisoes 35 o gymdeithasau
dirwest yng Nghymru.30 Ar y dechrau,
canolbwyntiodd yr ymgyrchwyr ar ddull ‘lleihau
niwed’ (‘harm reduction’) , fel y byddai’n cael ei
alw heddiw. Er enghraifft, câi aelodau Cymdeithas
Dirwest Glyn Ebwy yfed dau beint o gwrw bob
dydd, sy’n agos i’r uchafswm a argymhellir ar
gyfer dynion heddiw, sef 3-4 uned y dydd. Fodd
bynnag, cafwyd problemau pan benderfynodd
rhai o’r aelodau gronni eu lwfans cwrw yn ystod
yr wythnos er mwyn cael yfed 14 peint ar y
penwythnos – enghraifft gynnar o’r broblem a
elwir yn ‘binge drinking’ erbyn hyn.31 Yn wyneb
anawsterau o’r fath, ymwrthod ag alcohol yn llwyr
oedd yr unig ateb yn nhyb llawer un.32

Er i faint aelodaeth y mudiad dirwest yng
Nghymru leihau, arhosodd llwyrymwrthod
(neu gymedroldeb o leiaf) yn gyfystyr â
pharchusrwydd a Chymreictod i lawer o
bobl. Yn ei nofel Wythnos yng Nghymru fydd
yn 1957, cynigiodd Islwyn Ffowc Elis ddwy
weledigaeth o Gymru yn 2033, un o gymdeithas
wâr, Gymraeg ei hiaith; ac un arall o Gymru
Seisnigaidd yn frith o “dafarnau, tafarnau tatws,
salwnau, neuaddau dawns a ffeuau gamblo”.33
Cynhaliwyd y cysylltiad rhwng Cymreictod â’r
mudiad dirwest am flynyddoedd hefyd trwy’r
gwaharddiad ar werthu alcohol ar faes yr
Eisteddfod Genedlaethol. Fel y ddeddfwriaeth
i gau’r tafarndai ar y Sul yng Nghymru (gweler
isod), roedd llawer yn ystyried y gwaharddiad
hwn yn aneffeithiol am fod alcohol yn aml yn
cael ei yfed yn llechwraidd yn yr ŵyl,34 ac yn
gwbl agored gan eisteddfodwyr mewn tafarndai
cyfagos.35

“‘By the way hogia, lle ma Steddfod?’
Nos Sadwrn, roeddan ni’n gweiddi fel
mylliwrs allan o ffenestri’r car ar y ffordd i
mewn i Abarteifi, wedi yfad yr holl ffordd
lawr. ‘Owen Glyndwr’ Machynlleth, ‘Skinners’
Abar, ‘Feathers’ Aberaeron - aethon ni
drwyddyn nhw i gyd, ac erbyn hannar awr
’di deg oedan ni gyd yn bloto, jyst er mwyn
gosod patrwm am yr wythnos ia?”
Goronwy Owen, 197836

Canfu polau piniwn gan drefnwyr yr Eisteddfod
rhwng 2001 a 2003 fod rhwng 60 a 65 y cant
o ymwelwyr am weld bar ar y maes, ac o 2004
ymlaen rhoddwyd caniatâd i werthu cwrw a
gwin ger y stondinau bwyd.37 Cododd y ddadl
unwaith eto yn 2010 ynglŷn â chynlluniau (a
wireddwyd yn y pen draw) i werthu alcohol
gyda bwyd yn Eisteddfod yr Urdd.38
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Cadw’r Sul yn sych
Heb os, pasio Deddf Cau’r Tafarndai ar y Sul
yng Nghymru yn 1881 oedd buddugoliaeth
fwyaf mudiad dirwest Cymru. Enghraifft
brin oedd hon yn y cyfnod cyn datganoli o
ddeddfwriaeth benodol i Gymru, wedi’i seilio
ar y dybiaeth bod y Cymry yn ystyried alcohol
mewn ffordd wahanol i bobl Lloegr.
Roedd y ddeddfwriaeth yn gwahardd tafarndai
yng Nghymru rhag gwerthu alcohol ar ddydd
Sul. I rai, daeth yn arwydd o Gymreictod, ond
mesur rhagrithiol oedd ef i eraill am ei bod
yn targedu’r dosbarth gweithiol yn bennaf, a
oedd yn dueddol o yfed mewn tafarndai, tra
oedd y dosbarth canol yn aml yn yfed yn eu
cartrefi eu hunain neu mewn clybiau preifat ac
yn rhydd i barhau i wneud hynny. Cafwyd sawl
ymdrech gyfrwys i ochrgamu’r gyfraith, megis
yr enwog Club de Marl neu Hotel de Marl yng
Nghaerdydd yn y 1890au, lle y gwelwyd hyd
at 2,000 o ddynion yn ymgasglu ar foreau Sul
mewn hen bwll clai lle roedd casgenni o ddiod
ar gael am ddim yn gyfnewid am ffi ‘wirfoddol’.39
40
Roedd yfwyr hefyd yn manteisio ar gymal yn
y ddeddfwriaeth a oedd yn caniatáu i deithwyr
yfed ar y Sul, drwy gerdded i blwyf cyfagos am
beint. Gallai rhai yn nwyrain y wlad bigo dros
Glawdd Offa i drefi yn Lloegr lle roedd dydd
Sul yn ‘wlyb’ o hyd,41 arfer a ddisgrifiodd un o
Archesgobion Cymru fel y “Sunday trek across
the English border for drinking purposes”.42
Ceisiodd un bragdy mentrus fanteisio ar y
gwaharddiad drwy werthu ‘Sunday sustainers’:
fflagenni o gwrw a ddaliai ddau beint ac y gellid
eu prynu ar ddydd Sadwrn i’w hyfed ar y Sul.43

Cafodd y Ddeddf ei hestyn i Sir Fynwy
yn 1921,44 ond yn ystod yr 20fed ganrif
dechreuwyd ei hystyried yn fwyfwy
amherthnasol ac yn rhwystr i dwristiaeth ac i
fywyd cymdeithasol y Cymry fel ei gilydd. Ar ôl
refferendwm yn 1961, caniatawyd i dafarndai
agor ar y Sul mewn sawl ardal yng Nghymru,
gan gynnwys y rhan fwyaf o’r prif fannau
poblog, ac ar ôl cyfres o bleidleisiau rhwng
1975 ac 1996, roedd Cymru gyfan yn ‘wlyb’ ar
y Sul unwaith eto.45

Yr opsiwn lleol
Yn sgîl y ddeddfwriaeth yn 1881 i gau’r
tafarndai ar y Sul, cafwyd rhagor o ymdrechion
i reoli faint o alcohol a oedd ar gael yng
Nghymru, unwaith eto ar sail y gred bod
agweddau dirwestol yng Nghymru yn gryfach
nag yn Lloegr. Yn 1891 honnodd y gwleidydd
ifanc David Lloyd George fod tri chwarter pobl
Cymru o blaid gwahardd gwerthu alcohol yn
llwyr.46
“Dyna a ddywedwn ninnau parthed y fasnach
feddwol; y mae’r fasnach...yn niweidiol
i gorff ac enaid; ac oblegid hyn, y mae
gan gymdeithas yr hawl i ymyrryd â hi, i’w
ffrwyno, a gosod iddi ei therfynau.”
Thomas Jones, 189847

Un syniad a gyflwynwyd oedd yr ‘opsiwn lleol’,
sef rhoi’r hawl i drigolion mewn unrhyw ranbarth
yng Nghymru bleidleisio i leihau faint o dafarndai
oedd yn eu hardal, neu eu gwahardd yn gyfan
gwbl. O dan y cynllun, byddai angen mwyafrif
syml o 50 y cant neu ragor i gau chwarter y
tafarndai, a mwyafrif o ddwy ran o dair i’w cau
i gyd.48 Cafodd pedwar Mesur Opsiwn Lleol eu
cyflwyno yn Nhŷ’r Cyffredin rhwng 1887 a 1893,
ond ni ddaeth yr un ohonynt yn ddeddf.49
Cafwyd rhagor o gyfyngiadau ar dafarndai
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mewn rhannau o Gymru yn 1915 fel rhan
o ddeddfwriaeth frys ar adeg y rhyfel, gan
effeithio’n bennaf ar borthladdoedd allweddol
Caerdydd, Casnewydd a’r Barri. Mewn trefi
penodol, dim ond am bum awr a hanner y dydd
y câi tafarndai agor, a gwaharddwyd prynu
rowndiau o ddiodydd.50 Llaciwyd y rheolau hyn
yn 1921, ond roedd yn rhaid i dafarndai gau
yn gynnar yn y bore ac yn y prynhawn o hyd,
sefyllfa a barhaodd hyd at 1988.51

at “ailddiffinio priodoleddau’r Cymry” o “gapelwyr
piwritanaidd” i “lymeitwyr cyhyrog oedd heb fod yn
siŵr a oedd yna ddeffro y tu draw i’r llinell gwsg”.56
Gwelwyd goblygiadau negyddol hyn yn glir yn
ystod y 1970au, pan fyddai heddlu Caerdydd yn
aml yn arestio hyd at 50 o bobl mewn gêmau
rhyngwladol am droseddau cysylltiedig ag alcohol,
ac yn 1980 cafodd cefnogwyr eu gwahardd rhag
dod ag alcohol i mewn i Barc yr Arfau er mwyn
atal trais meddwol. 57

“We are fighting Germany, Austria and drink;
and as far as I can see, the greatest of these
three deadly foes is drink.”

“The rain eased last night five minutes before
the excursion train to Scotland for the Welsh
rugby match was due out of Swansea. The
men who had been pretending they were
waiting for the rain to ease ran from the
ex-international’s pub across the station yard
swinging their flagons or carrying their crates
like soldiers rushing ammunition to the guns.”

David Lloyd George, 191552

Rhan o’r gêm
Un o’r ffactorau gweddol gyson yng
nghydberthynas Cymru ag alcohol yw
brwdfrydedd llawer o’r genedl am chwaraeon.
Yn ystod yr 16eg a’r 17eg ganrif, roedd yfed yn
aml yn cyd-fynd â chwaraeon traddodiadol megis
cnapan – ffurf ffyrnig ar bêl-droed ryng-blwyfol
a chwaraewyd â phêl bren, a’r goliau filltiroedd
ar wahân.53 Parhaodd y patrwm hwn i mewn i’r
20fed ganrif wrth i bêl-droed a rygbi ddod yn fwy
poblogaidd. Fel y nododd Martin Johnes, mae
yfed wedi bod yn gysylltiedig â phêl-droed ers
y cychwyn cyntaf, gyda thafarndai yn gwneud
ceisiadau i agor yn hirach ar ddiwrnodau gêmau,
a goryfed ymhlith y dyrfa’n bur gyffredin.54 Yn
wir, yn 1925, mynegodd un ynad yn Abertawe
ei syndod nad oedd ganddo’r un achos o fedddod o’i flaen y diwrnod ar ôl gêm bêl-droed fawr
yn y dref.55 Roedd rygbi hefyd yn mynd law yn
llaw ag yfed, ac alcohol yn cynnig ffordd i ymlacio
yn ystod y gêm ac i ddathlu buddugoliaeth neu
foddi’r boen o golli ar ei hôl. Rhwng 1964 a 1979,
enillodd arwyr rygbi Cymru saith Coron Driphlyg
ac ni chafodd Loegr yr un fuddugoliaeth yng
Nghaerdydd. Yn ôl John Davies, arweiniodd hyn
10
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W John Morgan, 195558
Datblygodd y berthynas answyddogol hir rhwng
rygbi a chwrw yn briodas fasnachol yn 2004 pan
enwyd bragdy Brains o Gaerdydd yn noddwr tîm
cenedlaethol Cymru.59 Yn ôl cwmni Brains ei hun,
mae’r bartneriaeth wedi bod yn un llewyrchus o
safbwynt ariannol, gyda gwerth wythnos o gwrw’n
cael ei werthu mewn 24 awr pan gipiodd Cymru’r
Gamp Lawn ym mis Mawrth 2005.60

Alcohol yng Nghymru heddiw
Mae’r yfed alcohol yng Nghymru, fel yng ngweddill
gwledydd Prydain, wedi cynyddu’n sylweddol yn
ystod y degawdau diwethaf.61 Yn 1978, roedd
dynion yng Nghymru a Lloegr yn yfed 15.5 uned
o alcohol yr wythnos ar gyfartaledd, a merched
yn yfed 4.2 uned,62 sydd ymhell o dan yr hyn a
gydnabyddir bellach fel yr uchafswm a argymhellir,
sef 21 uned yr wythnos i ddynion a 14 i ferched.
Gwelwyd gostyngiad bach yn nifer yr unedau a
yfwyd ar gyfartaledd yn 1987,63 ond o fewn y ffigur
cyfartalog hwn roedd llawer o bobl yn yfed mwy
na’r symiau a argymhellir – 28.8 y cant o ddynion
a 9.5 y cant o ferched yn 1988.64 Yn 1997, gan
adlewyrchu’r pryderon cynyddol ynghylch y
mater, cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru
darged i leihau faint o ddynion a yfai fwy na’r
mwyafswm o unedau a argymhellir bob wythnos
i 18 y cant erbyn 2002, a faint o ferched a oedd
yn yfed mwy na’r terfyn i 7 y cant erbyn 2002.65
Er gwaetha’r bwriadau da hyn, mae tueddiadau
yfed yng Nghymru wedi symud i’r cyfeiriad arall
yn llwyr, a dangosodd data a gyhoeddwyd ym
mis Mai 2010 fod 52 y cant o ddynion a 38 y
cant o ferched yn cyfaddef eu bod yn yfed mwy
na’r swm wythnosol a argymhellir.66 Mae’r ffigurau
gwirioneddol yn debygol o fod yn uwch fyth, gan
fod gwaith ymchwil yn dangos bod arolygon yn
aml yn tanamcangyfrif faint yr ydym yn ei yfed
mewn gwirionedd.67

Ffeithiau a ffigurau
•

•
•
•

•

Mae alcohol yn gyfrifol am 1,000
o farwolaethau yng Nghymru bob
blwyddyn68
Mae 15 y cant o’r derbyniadau i ysbytai
yng Nghymru o ganlyniad i feddwdod69
Mae 30,000 o ddyddiau gwely ysbytai yn
gysylltiedig â chanlyniadau yfed alcohol70
Cafodd tua 14,545 o gleifion eu hatgyfeirio
am driniaeth o ganlyniad i gamddefnyddio
alcohol yng Nghymru yn 2009-10, gan
gynnwys 1,249 o gleifion 19 oed neu iau71
Mae clefydau cronig sy’n gysylltiedig
ag alcohol a digwyddiadau acíwt sy’n
gysylltiedig ag alcohol yn costio rhwng
£70 miliwn ac £85 miliwn y flwyddyn i’r
gwasanaeth iechyd yng Nghymru72

Fel y nododd yr Athro Martin Plant, gellir diffinio
diwylliannau yfed yn rhai ‘gwlyb’ neu ‘sych’:

•

•

Mewn diwylliannau sych, fel mewn rhai o
wledydd Llychlyn, ni chaiff llawer o alcohol
ei yfed o gymharu â maint y boblogaeth,
ceir cyfyngiadau llym ar ei werthu, ond
hefyd achosion o yfed yn drwm iawn ar
benwythnosau
Mewn diwylliannau gwlyb, megis llawer o dde
Ewrop, yn gyffredinol caiff llawer o alcohol ei
yfed drwy gydol yr wythnos, a cheir agweddau
a deddfwriaethau sy’n caniatáu hynny.

Yn y cyd-destun hwn, ceir cymysgedd o elfennau
o ddiwylliannau ‘gwlyb’ a ‘sych’ yng ngwledydd
Prydain, gyda llawer o alcohol yn cael ei yfed, ac
yfed yn dderbyniol yn gymdeithasol, ynghyd â
diwylliant cryf o oryfed achlysurol.73 Adlewyrchir
hyn mewn arferion yfed yng Nghymru.
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Yfed yn gyhoeddus
Mae llawer o sylw wedi’i roi i oryfed mewn
tafarndai a chlybiau nos yn nhrefi mawr a
dinasoedd de Cymru yn ystod y blynyddoedd
diwethaf,74 gydag un newyddiadurwr o
Americanes yn disgrifio Heol Eglwys Fair yng
Nghaerdydd fel “night of the living dead”,75 a chlip
ar-lein o bobl feddw yn ymladd ar Stryd y Gwynt
yn Abertawe yn denu llawer o sylw a beirniadaeth
lem.76 Canfu arolwg gan YouGov o oedolion yng
Nghymru yn 2009 fod 45 y cant yn teimlo na
allent fynd i ganol eu tref leol mwyach oherwydd
problemau’n ymwneud ag alcohol.77
“There were gangs of pissed-up boys and
girls all over the place: gangs queuing up to
get in and out of the dozen or so theme pubs
and clubs in St Mary’s Street, gangs roaming
Caroline Street in search of dangerouslooking food...and gangs just throwing up in
every alley and doorway. The benefits of two
bottles of Hooch for the price of one before
eleven p.m., no doubt.”
John Williams, 200078
Er na allwn anwybyddu’r arfer o yfed alcohol
cyn mynd allan neu ‘preloading’ (gweler isod)
mae cynigion anghyfrifol mewn tafarnau a
chlybiau hefyd yn gyfrifol am lawer o’r ymddygiad
meddw a welir yng nghanol ein trefi. Nodir isod
ganfyddiadau arolwg o dafarndai a chlybiau nos
yng Nghymru yn 2009:

•

•

12

Roedd tua hanner y lleoliadau yn cynnig rhyw
fath o ddisgownt ar ddiodydd alcoholig, a dim
ond 12 y cant oedd yn cynnig gostyngiadau ar
ddiodydd di-alcohol
Weithiau roedd alcohol yn rhatach na’r ddiod
ysgafn rataf a oedd ar gael
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•

•

Roedd rhai lleoliadau’n cynnig peint am gyn
lleied â £1, a rhai’n cynnig gwirodydd, weithiau
mewn mesurau dwbl, am £1 yn unig
Roedd cynigion dwy-ddiod-am-bris-un a
thair-diod-am-bris-un ar gael mewn nifer o
leoliadau.79

Er bod rhai cynigion o’r fath bellach wedi’u
gwahardd o dan Gôd Gorfodol newydd y
Swyddfa Gartref,80 mae gostyngiadau a chynigion
dwy-ddiod-am-bris-un yn gyfreithlon o hyd.

Yfed gartref
Nid ddylid, er hynny, rhoi pwyslais gormodol ar
yfed mewn tafarndai a chlybiau, a’r troseddau
a’r anrhefn sy’n gysylltiedig â hynny, gan
anwybyddu’r ffaith bwysig bod mwy a mwy o bobl
yng Nghymru yn yfed alcohol gartref. Canfu data
swyddogol ar gyfer Cymru a Lloegr yn 1987 fod
30 y cant o ddynion a 42 y cant o ferched yn yfed
alcohol gartref gan mwyaf, a oedd yn gynnydd
sylweddol o gymharu â 1978.81 Mae’r duedd hon
wedi parhau, ac o 1,000 o yfwyr yng Nghymru a
holwyd yn 2010, dywedodd 50 y cant eu bod yn
yfed gartref yn unig, a 21 y cant arall yn dweud
eu bod yn yfed yr un mor aml gartref ag yn y
dafarn.82
Fel y dengys y graff isod, mae pobl yn yfed
gartref am resymau gwahanol, ond mae cost a
chyfleustra’n ffactorau pwysig, felly hefyd y syniad
y gall alcohol ein helpu i ymlacio ar ddiwedd
diwrnod prysur.

Ffigur 1:
Rhesymau dros yfed gartref
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Ffynhonnell: Arolwg YouGov o yfwyr yng Nghymru ar ran Alcohol Concern, 2009

Mae’r ffaith bod diodydd yn gymharol rad mewn
siopau yn amlwg yn rheswm pwysig pam fod
cymaint ohonom yn cefnu ar y dafarn ac yn mynd
i’r archfarchnad i brynu alcohol. Canfu profion
prynu gan staff Alcohol Concern yng Nghaerdydd
a Llandudno yn 2009 fod y cynigion canlynol ar
gael:

•

•

•

Mae gostyngiadau sy’n dibynnu ar faint a brynir
– lle mae pris diodydd alcoholig yn gostwng os
caiff mwy nag un eitem ei brynu – yn gyffredin
mewn siopau ac nid yw’n syndod bod arolwg
gan YouGov o yfwyr yng Nghymru yn 2009
wedi canfod bod 61 y cant wedi prynu mwy o
alcohol nag yr oeddent wedi bwriadu wrth siopa
oherwydd cynnig arbennig.84

16 litr o seidr (67 uned o alcohol) am £9.68
– sy’n cyfateb i 14c yr uned neu tua 30c am
beint
Tair potelaid o win (32.7 uned) am £10 – 31c
yr uned – gan gynnwys gostyngiad am brynu
tair potelaid
Dau lond bocs o ganiau o lager (54 uned)
am £15.00 – 28c yr uned – gan gynnwys
gostyngiad o 50 y cant ar yr ail focs.83
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Yn sgîl pryderon ynghylch yfed gartref, cynhaliwyd
ymgyrch hysbysebu gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru yn 2009. Wrth lansio’r ymgyrch, soniodd
Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Tony Jewell,
am ddiffyg ymwybyddiaeth ynghylch y broblem
ymysg y rhai sy’n yfed gartref: “They consider
themselves safe and sensible drinkers and don’t
associate themselves at all with the images we
see in the media of binge-drinking and anti-social
behaviour. However, this doesn’t preclude them
from suffering the same effects of excessive
alcohol consumption as those who are obviously
overdoing it”.85

Dechrau’n gynnar

Fel y mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol John Moores
Lerpwl wedi dangos, mae rhai pobl yn yfed
llawer o alcohol gartref cyn mynd allan i yfed yng
nghanol y dref – arfer a elwir yn ‘preloading’ – yn
rhannol oherwydd y gwahaniaeth mawr rhwng
prisiau diodydd mewn tafarndai a chlybiau nos ac
mewn archfarchnadoedd.86 Felly, nid yw’n bosibl,
nac yn synhwyrol, gwahaniaethu’n ormodol rhwng
yfed gartref ac yfed mewn trefi.

•

“If people are already drunk on cheap
alcohol before they reach town and
city centres this can represent an unfair
burden on on-licensed premises to tackle
problems stemming from alcohol purchased
elsewhere.”
Karen Hughes, 200787
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Cenedl o ddiotwyr?

Bellach, mae gan Gymru un o’r problemau
mwyaf difrifol yn Ewrop o ran pobl ifanc yn
camddefnyddio alcohol. Nodir isod ganfyddiadau
gwaith ymchwil ar ymddygiad iechyd plant oedran
ysgol mewn 40 o wledydd ledled Ewrop yn 200506:88

•

•

•

Ymhlith y plant 11 oed yng Nghymru,
dywedodd 7 y cant o’r bechgyn a 4 y cant
o’r merched eu bod yn yfed alcohol o leiaf
unwaith yr wythnos. Yn achos plant 13 oed,
cododd y ffigur hwn i 23 y cant o’r bechgyn
ac 20 y cant o’r merched
Roedd gan Gymru ganran uwch o blant 13
oed a oedd yn yfed alcohol o leiaf unwaith yr
wythnos o gymharu â Lloegr a’r Alban, ac o’r
40 o wledydd yn yr arolwg roedd gan Gymru y
bedwaredd ganran uchaf ymhlith bechgyn a’r
drydedd ganran uchaf ymhlith merched
Dywedodd 8 y cant o’r bechgyn 11 oed a 4
y cant o’r merched 11 oed yng Nghymru eu
bod wedi meddwi o leiaf ddwywaith. Ymhlith
plant 13 oed yng Nghymru roedd y ffigur hwn
yn codi i 27 y cant o’r bechgyn a 26 y cant
o’r merched, y ganran uchaf o bob un o’r
gwledydd a arolygwyd
Ymhlith plant 15 oed yng Nghymru, dywedodd
54 y cant o’r bechgyn a 52 y cant o’r merched
eu bod wedi meddwi o leiaf ddwywaith.

Ffigur 2:
Canran y plant 13 oed mewn gwledydd dethol a ddywedodd eu bod wedi
meddwi o leiaf ddwywaith
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Ffynhonnell: Ffigurau Sefydliad Iechyd y Byd ar Ymddygiad Iechyd Plant o Oedran Ysgol 2005-06

Caiff canlyniadau’r patrwm hwn o gamddefnyddio
alcohol yn gynnar eu hadlewyrchu yn ystadegau’r
Gwasanaeth Iechyd: yng Nghymru yn 2006,
cafodd 215 o fechgyn a 295 o ferched dan
16 oed eu derbyn i’r ysbyty i gael triniaeth
am gyflyrau sy’n gysylltiedig ag alcohol.89
Yn yr un modd, o’r 14,545 o atgyfeiriadau a
wnaed i asiantaethau triniaeth yn gysylltiedig â
chamddefnyddio alcohol yng Nghymru yn 200910, roedd 1,249 ar gyfer unigolion 19 oed neu
iau.90 Mae goryfed ymysg pobl ifanc yn gysylltiedig
â nifer fawr o broblemau gan gynnwys ymddygiad
gwrthgymdeithasol, trais, damweiniau, problemau
corfforol ac iechyd meddwl, a pherfformiad
gwael yn yr ysgol.91, 92 O ystyried bod alcohol yn
achosi i bobl golli eu swildod ac yn amharu ar eu
penderfyniadau, ceir awgrymiadau o gysylltiad

rhwng y defnydd uchel o alcohol ymysg pobl ifanc
a’r gyfradd uchel o feichiogrwydd ymhlith merched
yn eu harddegau yng Nghymru.93
Yn sgîl pryderon ynghylch patrymau yfed afiach
ymysg pobl ifanc, cyflwynodd Prif Swyddog
Meddygol Cymru ganllawiau newydd i rieni yn
2010 ar osod esiampl gadarnhaol i blant ynghylch
yfed alcohol,94 a chynhaliwyd ymgyrch marchnata
cymdeithasol leol o’r enw Eglurwch Alcohol yn
Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.95 Yn yr un
modd â chanllawiau’r Prif Swyddog Meddygol,
roedd yr ymgyrch hon yn canolbwyntio ar yr
effeithiau cadarnhaol a negyddol y gall ymddygiad
a chyngor rhieni eu cael ar batrymau yfed pobl
ifanc yn y dyfodol.
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Hefyd, mynegwyd pryderon am y ffaith bod
patrymau yfed afiach yn dod yn fwyfwy cyffredin
ymysg myfyrwyr yng Nghymru. Rhoddwyd sylw
penodol i rôl digwyddiadau a gaiff eu hanelu at
fyfyrwyr a’u marchnata mewn ffyrdd sy’n annog
yfed yn drwm neu’n gyflym – megis ‘The Lash’96 a
‘Drink the Bar Dry’97 yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd
– ac yn bennaf oll, y teithiau tafarndai a drefnwyd
gan Carnage UK yng Nghaerdydd,98 Bangor99 ac
Abertawe.100
“Alcohol has largely become synonymous
with university, and is now said to be as
ingrained in university culture as going to
lectures.”
Emma McFarnon, 2010101
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Pam rydym ni’n yfed?
Sgyrsiau gydag yfwyr
mewn tref yng Nghymru
Mae patrymau yfed a rhesymau dros yfed yn
amrywio’n fawr rhwng unigolion. Er hynny, mae
mwy a mwy o bryderon wedi’u codi bod diwylliant
o orddefnyddio alcohol wedi datblygu, ac yn
parhau i ddatblygu yng Nghymru, gydag yfed
er mwyn meddwi yn dod yn fwyfwy cyffredin a
derbyniol i lawer o bobl.
“Bydd rhai pobl yn dweud wrthych bod
yfed gormod o alcohol rhywsut yn rhan o’n
cymeriad, fel hyn y bu erioed. Dyna neges
o orchfygiad – mae’n awgrymu y dylem
ganolbwyntio ein sylw ar glirio’r llanastr,
yn hytrach na mynd i’r afael â’r achosion
sy’n wraidd i hyn. Nid wyf yn derbyn y
dadansoddiad hwn. Mae alcohol wedi bod yn
rhan o’n diwylliant erioed, ond nid yw wedi ei
reoli fel yr ymddengys sy’n digwydd heddiw.
Nid yw’n wir ein bod wedi bod yn yfed
cymaint â hyn erioed.”
Edwina Hart AC, 2010102
I ddysgu mwy am ein ffyrdd o yfed a’r hyn sy’n
ein hannog i yfed, gwnaethom gomisiynu cyfres o
gyfweliadau â phobl mewn un dref yng Nghymru
wrth iddynt fwynhau noson allan. Cynhaliodd ein
hymchwilwyr 124 o gyfweliadau wyneb yn wyneb
ag yfwyr yn Aberystwyth ym mis Awst 2010,
gan gynnwys amrywiaeth o bobl o oedrannau
gwahanol mewn mathau gwahanol o dafarndai a
bariau. Casglu gwybodaeth ansoddol yn hytrach
na data meintiol oedd y nod, er mwyn rhoi
wyneb dynol i’r ffeithiau a’r ffigurau am yfed yng
Nghymru.103

Yn gyntaf, gofynnwyd i bobl ddisgrifio noson
allan dda. Nid oedd yn syndod bod alcohol yn
cael ei grybwyll gan lawer o bobl. Er bod rhai yn
mwynhau “diod, cerddoriaeth a phryd o fwyd”
neu “ddiod dawel gyda ffrindiau”, roedd digon o
bwyslais hefyd ar “sesiwn dda”, “meddwi’n gaib”
a “meddwi’n rhacs gyda’r bois”. Yng ngwledydd
Prydain, ystyrir alcohol yn fodd i hwyluso
cymdeithasu, a nododd y rhan fwyaf o’r rhai a
gafodd eu cyfweld mai cymdeithasu oedd y prif
beth yr oeddent yn ei fwynhau wrth fynd allan am
ddiod. Dywedodd nifer hefyd fod alcohol yn eu
gwneud yn fwy cymdeithasgar ac yn eu helpu i
golli eu swildod: “mae’n gwneud fi’n fwy hyderus”,
“does dim ofn gyda chi siarad â phobl dydych chi
ddim yn eu nabod”, “dwi’n teimlo’n fwy cyffyrddus
mewn sefyllfaoedd cymdeithasol”.
Pan ofynnwyd a oedd unrhyw beth yn bod ar
feddwi’n rheolaidd, roedd nifer o bobl o’r farn
bod meddwi bob penwythnos yn dderbyniol, ac
yn rhywbeth i edrych ymlaen ato hyd yn oed.
Dywedodd sawl un eu bod yn meddwl am yr hyn
y gallai alcohol ei wneud i’w hiechyd eu hunain
gan fod rhywun yn eu teulu wedi cael problemau
iechyd oherwydd yfed; yn yr un modd, dywedodd
pobl a oedd yn cymryd rhan mewn chwaraeon
neu ymarfer corff rheolaidd fod alcohol yn effeithio
ar eu perfformiad: “dwi’n chwarae rygbi felly galla
i deimlo’r gwahaniaeth”, “pan fydda i’n mynd
i’r gampfa, galla i deimlo’r effeithiau”. Er hynny,
roedd eraill o’r farn bod alcohol ond yn broblem
os oedd yn arwain at drais: “dydw i ddim yn
ymosod ar bobl nac yn mynd yn wyllt”.
Soniodd rhai eu bod wedi gwrthdaro â’r rheini
o’u cwmpas ar ôl yfed yn drwm: “roedd hi’n benblwydd ar fy nhad ac fe ges i ffrae gyda fy ffrind
gorau”, “mae sambuca’n gwneud i mi ddadlau”.
Siaradodd rai am brofiadau rhywiol yr oeddent
yn eu difaru, ymddygiad a oedd yn codi cywilydd
arnynt - “es i gysgu y tu allan i Spar, a dywedodd
sawl un bod nhw wedi fy ngweld i” – ac
anafiadau: “syrthiais i a chael cwt cas ar fy llygad”.
Cenedl o ddiotwyr?
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Roedd y cyfweliadau’n darparu tystiolaeth glir
nad oes dealltwriaeth eang am beth yw ‘binge
drinking’ fel y caiff ei ddiffinio’n swyddogol, sef
yfed mwy na dwywaith y mwyafswm dyddiol a
argymhellir.104 Yn ôl y diffiniad swyddogol, mae
‘binge’ ar gyfer dynion yn golygu yfed mwy nag 8
uned (tua phedwar peint o lager o gryfder arferol)
mewn un sesiwn, a mwy na chwech uned (tri
pheint o lager neu fwy) ar gyfer merched. Roedd
atebion pobl i’r cwestiynau ynghylch ystyr ‘binge’
yn cynnwys ffigurau weithiau – “mwy na 10
diod”, “bod allan am fwy na 6 awr” – ond yn aml
roeddent yn fwy goddrychol: “yfed tan eich bod
chi’n sâl”, “yfed llwyth fel heno”, “pan fydd pobl
yn yfed tan eu bod nhw’n llewygu ac yn chwydu”.
Yn yr un modd, ni chafwyd llawer o atebion mewn
ffigurau i’r cwestiwn ynghylch sut yr oedd pobl
yn gwybod eu bod wedi cael digon i’w yfed. Yn
amlach dywedodd pobl eu bod yn teimlo eu bod
wedi cael digon pan fyddent wedi colli rheolaeth
neu’n teimlo’n sâl: “pan fydd yr ystafell yn dechrau
troi”, “pan alla i ddim gweld”, “pan fydd rhaid rhoi
fi mewn tacsi”.
Yn gyffredinol, prin iawn oedd yr ymwybyddiaeth
o’r cysyniad o unedau o alcohol. Dim ond tri
pherson a roddodd ateb mewn unedau i’r
cwestiwn am ‘binge drinking’, a dim ond dau o’r
atebion hyn oedd yn gywir, gydag un person yn
drysu rhwng yr argymhellion wythnosol a’r rhai
dyddiol, o bosibl, drwy ddisgrifio ‘binge’ fel “mynd
allan ac yfed 20 uned bob nos”. Yn yr un modd,
dywedodd unigolyn arall y byddai’n yfed y noson
honno “hyd at fy nherfyn – 14 uned”.
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Yn ddiddorol, o ystyried y trafodaethau a
fu ar bris alcohol yn ystod y blynyddoedd
diwethaf, dywedodd sawl un fod pris yn ffactor
a allai gyfyngu ar faint yr oeddent yn ei yfed, a
dywedodd nifer o bobl eu bod yn teimlo eu bod
wedi yfed digon pan fyddai eu harian yn dod
i ben. Dywedodd nifer o bobl eu bod yn yfed
alcohol gartref cyn mynd allan i’r dref, a’u bod yn
gwneud hyn am ei fod yn rhatach: “meddwi mwy
am lai o arian”, “i gael yn yr hwyl am noson allan
[ac i] arbed arian”. Yn yr un modd, roedd y rheini
a ddywedodd eu bod yn yfed gartref yn bennaf,
yn hytrach nag yn y dref, yn aml yn gwneud hyn
am ei fod yn rhatach.

Dyfodol alcohol yng
Nghymru – trafodaeth
ar argymhellion
“Nid alcohol yw’r broblem – yr hyn sy’n
bwysig yw ein hagwedd ni. Gall yfed fod
yn rhan bleserus o’n bywyd cymdeithasol,
ond nid pan fyddwn yn cam-drin alcohol ac
yn gwneud niwed i ni ein hunain ac i eraill.
Y sialens yw newid ein ffordd o feddwl a’r
diwylliant a’r agwedd yng Nghymru ar hyn o
bryd sy’n cyfartalu noson dda allan, a hyd yn
oed noson dda yn y tŷ, â gor-yfed.”
Barry Morgan, Archdderwydd Cymru, 2008105

Sicrhau’r pris cywir
Mae’r cyfanswm o alcohol a yfir yng ngwledydd
Prydain wedi cynyddu’n sylweddol ers y
1960au,106 ac er gwaethaf gostyngiad bach yn
y blynyddoedd diwethaf,107 mae’r lefelau’n uchel
iawn o hyd. Ar yr un pryd, mae pris alcohol o
gymharu ag incwm cyfartalog wedi gostwng yn
raddol,108 sy’n golygu bod alcohol bellach 75 y
cant yn haws ei fforddio nag yn 1980.109 Dengys
tystiolaeth y gall cynyddu pris alcohol fod yn un
o’r ffyrdd mwyaf effeithiol i annog pobl i yfed
yn gyfrifol, gyda gwerthiant alcohol yn cyfateb
i gynnydd mewn prisiau, yn yr un modd â’r
rhan fwyaf o nwyddau yn y farchnad: pan fydd
ffactorau eraill yn aros yn gyson, yn gyffredinol
bydd cynyddu pris alcohol yn golygu bod pobl
yn yfed llai ohono, ac i’r gwrthwyneb.110 Nid
yw’n syn, felly, bod mwy a mwy o sefydliadau
wedi mynegi eu cefnogaeth i bennu isafswm pris
ar gyfer alcohol yn y wlad hon, gan gynnwys y
BMA,111 y Coleg Nyrsio Brenhinol112 a’r Sefydliad
Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol
(NICE).113

Trafodwyd pris alcohol yn ddiweddar gan
Is-Bwyllgor Datblygu Gwledig Cynulliad
Cenedlaethol Cymru, a daethpwyd i’r casgliad
bod “alcohol rhad mewn archfarchnadoedd yn
cyfrannu at yfed anghyfrifol, yn enwedig ymhlith
pobl ifanc”, gan nodi bod nifer o gynrychiolwyr
y diwydiant diodydd yng Nghymru o blaid
isafswm pris fel ffordd i “fynd i’r afael â goryfed
mewn pyliau a defnydd anghyfrifol o alcohol.”115
Byddai isafswm pris yn cael gwared ar rai o’r
ymgyrchoedd hyrwyddo mwyaf anghyfrifol, gan
gynnwys disgowntiau mawr yr archfarchnadoedd,
ond heb gael fawr ddim effaith ar gost yfed i yfwyr
cymedrol. Mae ymchwil gan Brifysgol Sheffield
yn awgrymu y byddai isafbris o 50c yr uned yn
cynyddu’r gost i yfwyr cymedrol 23c yr wythnos,
ond gallai arbed £1.37 biliwn o ran costau
gofal iechyd yn Lloegr dros 10 mlynedd.116 Yng
Nghymru, byddai hyn yn cyfateb i arbedion gwerth
£79 miliwn dros yr un cyfnod. Yn wahanol i hyn,
ni fyddai’r cynigion y Glymblaid yn San Steffan i
wahardd gwerthu alcohol am lai na’i gost117 yn
cael gwared ar lawer o ddisgowntiau anghyfrifol,
a gallent fod yn rhy gymhleth i fod yn ddefnyddiol.
O ystyried hyn, mae isafswm pris gorfodol yn
ffordd fwy ymarferol ac effeithiol i ddatrys problem
disgowntiau anghyfrifol mewn siopau a thafarnau a
chlybiau fel ei gilydd.
Yn ogystal â phennu isafswm pris, dylid cyflwyno
tollau newydd ar ddiodydd alcoholig, gan drethu
diodydd yn fwy cywir yn ôl eu cryfder, a thrwy
hynny annog pobl i gynhyrchu ac yfed diodydd
sy’n cynnwys llai o alcohol.

“The literature has produced a clear scientific
consensus... The most effective (and costeffective) policies involve controlling the price
and availability of alcoholic beverages.”
Yr Athro Martin Plant, 2009114
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Diogelu iechyd cyhoeddus
Mae Deddf Trwyddedu 2003, a ddaeth i rym yn
2005 yng Nghymru a Lloegr, yn nodi pedwar
amcan ar gyfer awdurdodau lleol wrth bennu
a ddylid rhoi trwyddedau ai peidio. Disgwylir i
awdurdodau ganiatáu trwyddedau oni fyddai
hynny’n mynd yn groes i un neu fwy o’r canlynol:

•
•
•
•

atal troseddau ac anhrefn
atal niwsans cyhoeddus
diogelu’r cyhoedd
amddiffyn plant rhag niwed.118

Mae Alcohol Concern yn dadlau ers cryn amser
fod angen ychwanegu diogelu iechyd cyhoeddus
at amcanion y Ddeddf Trwyddedu yng Nghymru
a Lloegr, fel sydd eisoes wedi digwydd yn yr
Alban.119 Ar y cyd â chasglu data cadarn ar iechyd
lleol, byddai hyn yn galluogi awdurdodau lleol
i wneud penderfyniadau ynghylch trwyddedu
yn seiliedig ar effaith gwerthu alcohol ar iechyd
trigolion lleol.

Gwneud y gorau o’r y Côd
Gorfodol
Mae’r Côd Gorfodol ar gyfer Manwerthwyr
Alcohol yng Nghymru a Lloegr, a gyhoeddwyd
gan lywodraeth flaenorol y Deyrnas Unedig ym
mis Ebrill 2010, yn nodi pump amod ar gyfer pob
tafarn a chlwb:

•

•
•
•
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Gwaharddiad ar gynigion alcohol anghyfrifol,
gan gynnwys gemau yfed, cynnig symiau
mawr o alcohol am ddim neu am bris
gostyngol, a chynnig alcohol fel gwobr
Gwaharddiad ar dywallt alcohol yn syth i’r geg
– a elwir yn ‘gadair y deintydd’
Rhaid i gwsmeriaid allu cael dŵr tap am ddim
Rhaid i bob tafarn a chlwb gael polisi
cadarnhau oedran ar waith fel na chaiff alcohol
ei werthu i bobl dan oed
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Rhaid sicrhau bod cwsmeriaid yn cael y cyfle i
ddewis mesur bach o gwrw, seidr, gwirodydd
a gwin. Byddai hyn yn golygu bod cwrw a
seidr ar gael mewn gwydrau hanner peint,
gwirodydd mewn mesuriadau sengl (25 neu
35 ml) a gwin mewn gwydrau 125 ml. Dylid
nodi’r mesuriadau hyn ar fwydlenni neu dylai
cwsmeriaid gael gwybod amdanynt gan staff
wrth brynu diodydd.120

Er hyn, cafwyd awgrymiadau gan y Llywodraeth
Glymblaid yn gellid diddymu’r côd.121 Mae’r
Swyddfa Gartref wedi datgan mai “dim ond fel
dewis olaf y dylid defnyddio camau rheoleiddio”
ac wedi ceisio barn ar “angen, cost ac effaith y
darpariaethau a nodwyd yn y côd gorfodol.”122
Mae Alcohol Concern o blaid rhoi’r Côd Gorfodol
ar waith yn llawn er mwyn hybu iechyd cyhoeddus
a chreu amgylchedd yfed iachach mewn tafarnau
a chlybiau.

Cyfleu’r neges gywir
Er gwaethaf gwaith sylweddol i godi
ymwybyddiaeth yn ystod y degawdau diwethaf,
prin yw’r ddealltwriaeth yng Nghymru am alcohol
a’i effeithiau o hyd. Mae unrhyw un sydd am
hyrwyddo yfed synhwyrol a dealltwriaeth well am
alcohol yn wynebu her sylweddol, yn arbennig o
ystyried bod y diwydiant diodydd yn gwario tua
£800 miliwn yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn
yn hyrwyddo ei gynhyrchion.123 (Gellir cymharu
hyn â’r swm o lai na £2.7 miliwn a roddwyd gan
gynhyrchwyr a manwerthwyr alcohol yn 2008 i
gefnogi gwaith Drinkaware i hyrwyddo yfed diogel
a chyfrifol).124 Ni all adrannau’r llywodraeth na
sefydliadau’r sector gwirfoddol ddod yn agos at
wario cymaint o arian â’r diwydiant ar hysbysebu
a marchnata. Er hyn, gellir dysgu gwersi o’r
technegau a ddefnyddir gan y diwydiant diodydd
o ran meithrin cydberthnasau â chynulleidfaoedd
posibl.

“Social marketing... is often seen as a
synonym for social advertising. In reality it is
much broader than this. Social marketing has
the potential to use all the tools of marketing
– including branding, relation building and
stakeholder marketing – to advance public
health goals. From what we know of the
power these tools have had in the hands of
Diageo and Philip Morris, it is high time we
too made use of them.”
Gerard Hastings, 2006125
Hefyd, mae’n rhaid cynnal a datblygu
ymgyrchoedd dros amser a’u haddasu i gyd-fynd
â newidiadau’r meddylfryd cyhoeddus, yn yr un
modd ag ymgyrchoedd yn ymwneud ag yfed a
gyrru ers y 1970au.126 Mae nifer o ymgyrchoedd
marchnata cymdeithasol diweddar yn Lloegr127 a
thu hwnt128 yn darparu enghreifftiau o arferion da a
all fod yn berthnasol i Gymru.

Meddwl ac yfed mewn unedau
Mae’r cysyniad o feddwl ac yfed mewn unedau
yn bwrw gwreiddiau’n raddol, ond nid yw’n
rhan o’n meddylfryd cyffredin eto. Yn ystod ein
cyfweliadau wyneb yn wyneb yn Aberystwyth, dim
ond nifer fach o bobl a gyfeiriodd at unedau o
alcohol, ac roedd y rheini yn aml wedi camddeall
y cysyniad.129 Mae hyn yn ategu canfyddiadau
arolwg ffôn gan Alcohol Concern o yfwyr yng
Nghymru ym mis Chwefror 2010, pan ddywedodd
tua hanner y bobl a holwyd na allent ddweud
beth oedd yr uchafswm dyddiol o unedau ar gyfer
dynion a merched, a dim ond tua chwarter allai
roi’r ffigurau cywir. Llai na hanner a allai ddweud
yn gywir sawl uned oedd mewn peint safonol o
gwrw/lager na gwydraid safonol o win.130

Er bod cynigion wedi bod yn ddiweddar i
ddefnyddio mesuriadau eraill – megis centilitrau131–
unedau yw’r system fwyaf ymarferol o hyd ar gyfer
mesur yr alcohol mewn diodydd, ac mae peth
ymwybyddiaeth ohonynt o leiaf ymysg y cyhoedd.
Mae gwaith ymchwil yn awgrymu bod y rhan
fwyaf o bobl yng Nghymru a Lloegr wedi clywed
am y term ‘uned’. Yn 2007, er enghraifft, nododd
92 y cant o ddynion ac 89 y cant o ferched yn
Lloegr eu bod yn ymwybodol bod alcohol yn cael
ei fesur mewn unedau,132 a dangosodd arolwg yng
Nghymru yn 2009 fod y rhan fwyaf o ymatebwyr
(85 y cant) yn ymwybodol o’r cysyniad.133
Er hynn, mae angen gwneud mwy i normaleiddio
defnyddio unedau a meithrin gwell dealltwriaeth
amdanynt. Mae gwella’r wybodaeth a ddangosir
ar gynhyrchion alcohol ac wrth fannau gwerthu
yn allweddol i hyn. Nid oes llawer o wybodaeth
o’r fath ar gael ar hyn o bryd. Yn 2007, cafwyd
cytundeb gwirfoddol rhwng yr Adran Iechyd a’r
diwydiant diodydd i gynnwys mwy o wybodaeth ar
labeli, ond yn gynharach eleni mynegodd yr Adran
Iechyd siom am gyn lleied o gynnydd a welwyd.134
Canfu gwaith monitro annibynnol a gynhaliwyd
yn 2009 mai dim ond 15 y cant o labeli oedd yn
cynnwys yr holl wybodaeth y cytunwyd arni, a
byddai cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn golygu mai
dim ond 19 y cant fyddai’n cyrraedd y safon hon
eleni. O ystyried mor wael fu ymateb y rhan fwyaf
o’r diwydiant alcohol i gytundebau gwirfoddol,
mae’n rhaid sicrhau bod labelu cynhyrchion
alcoholig yn briodol yn orfodol. Hefyd, mae angen
ystyried dangos gwybodaeth am unedau yn glir
mewn mannau na chaiff alcohol o reidrwydd ei
brynu mewn poteli neu ganiau, megis ar fwydlenni
mewn bwytai ac ar bympiau mewn bariau a
thafarndai.
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Argymhellion

Argymhelliad 1

Argymhelliad 3

Fel yr argymhellodd Prif Swyddogion
Meddygol Prydain135, 136 a’r Sefydliad
Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth
Glinigol,137 mae angen cyflwyno isafswm pris o
50c am uned o alcohol mewn siopau, tafarnau
a chlybiau ledled Cymru a Lloegr. Yn cyd-fynd
â hyn, mae angen diwygio’r trethi ar ddiodydd
er mwyn annog cynhyrchu ac yfed diodydd
gwannach.

Er mwyn lleihau cynigion anghyfrifol a
chynyddu’r dewis i gwsmeriaid, mae’n rhaid i’r
Côd Gorfodol ar gyfer Manwerthwyr Alcohol
yng Nghymru a Lloegr139 aros yn ei le a chael
ei weithredu’n llawn.

O ystyried cyn lleied a wnaethpwyd hyd yn
hyn i bennu isafswm pris am uned ledled
Cymru a Lloegr, mae Alcohol Concern o blaid
datganoli’r pwerau angenrheidiol i Gynulliad
Cenedlaethol Cymru.

Argymhelliad 4
O ystyried mai prin yw’r ddealltwriaeth am
yfed yn synhwyrol yng Nghymru ar hyn o bryd,
a’r arferion sefydledig o orddefnyddio alcohol,
mae angen cynnal ymgyrchoedd marchnata
cymdeithasol parhaol a phenodol er mwyn
meithrin dealltwriaeth am alcohol a sicrhau
newid sylfaenol yn niwylliant yfed Cymru.

Argymhelliad 2
Gan gydnabod bod cynnydd camddefnyddio
alcohol yn broblem iechyd cyhoeddus, ac er
mwyn galluogi awdurdodau trwyddedu i roi
sylw priodol i’r mater hwn, mae angen nodi
diogelu a gwella iechyd cyhoeddus fel pumed
amcan yn Neddf Trwyddedu 2003. Mae hyn
eisoes wedi digwydd yn yr Alban,138 ac os nad
yw Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn fodlon
gwneud y newid pwysig hwn yng Nghymru a
Lloegr, dylai’r pwerau angenrheidiol gael eu
datganoli i Gymru.
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Argymhelliad 5
Er mwyn codi ymwybyddiaeth am batrymau
yfed synhwyrol a’r cysyniad o yfed mewn
unedau, dylid arddangos nifer yr unedau sydd
ym mhob diod yn amlwg: ar flaen pecynnau,
poteli a chaniau ar gyfer diodydd a brynir
mewn siopau, ac ar fwydlenni a phympiau
mewn tafarndai a bwytai.
O ystyried bod y diwydiant diodydd heb
gydymffurfio i gryn raddau â chodau labelu
gwirfoddol hyd yn hyn, dylai labeli o’r fath fod
yn orfodol.
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