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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 gennym ddealltwriaeth dda am beryglon
gyrru o dan ddylanwad alcohol. Mae alcohol yn
creu amryw effeithiau amlwg ar yr ymennydd
a’r corff dynol, gan gynnwys arafu a gwaethygu
sut y byddwn ni’n ymateb a symud. Gall pob un
o’r effeithiau hyn gynyddu peryglon anafiadau a
marwolaeth ar yr heol. Gan gydnabod y peryglon
hyn, gosodwyd amryw derfynau alcohol yn y
gwaed ar gyfer gyrru ledled y byd. Yma ym
Mhrydain mae un o’r terfynau uchaf yn y byd, sef
80mg o alcohol ymhob 100ml o waed. Yn 2010,
argymhellodd Adolygiad North y dylid gostwng
ein terfyn alcohol yn y gwaed i 50mg, yn unol â’r
rhan fwyaf o weddill Ewrop. Gwelir gostyngiad o’r
fath cyn bo hir yn yr Alban, ond nid yng ngweddill
y Deyrnas Unedig.
Eithaf gwael o hyd yw dealltwriaeth llawer ohonom
am y terfynau cyfreithlon ar gyfer alcohol yn y corff
wrth gyrru, ac mae llawer o yrwyr yn mesur faint
o alcohol y gallant ei yfed yn ddiogel drwy gyfrif
faint diodydd a gawsant – dull na ellir dibynnu
arno o gwbl. Er hynny, ac yn bur galonogol, mae
mwy hanner gyrwyr Cymru’n dweud na fyddent
byth yn cael alcohol cyn gyrru. Yn ôl pob golwg
hefyd, prin yw’r dystiolaeth yng Nghymru i ategu’r
gred bod yfed o dan ddylanwad alcohol yn fwy
derbyniol yng nghefn gwlad.
Yn ddiau, mae cyflwyno profion anadl wrth ymyl
y ffordd ers 1967 – ynghyd â chosbau difrifol am
yrru o dan ddylanwad alcohol – wedi effeithio’n
sylweddol er lleihau yfed a gyrru ym Mhrydain. Er
hynny, erys pryderon bod rhai gyrwyr yn parhau i
yfed cyn gyrru, gan gredu ei bod yn annhebygol
y cânt eu dal. Mae uwch swyddogion yr heddlu
hefyd wedi mynegi pryder nad oes ganddynt
gymaint o bwerau i archwilio a yw gyrwyr yn
gymwys i yrru ag sydd ganddynt i archwilio a yw
cerbydau yn gymwys i fod ar yr heol. Ochr yn
ochr â hyn, mae amcangyfrifon diweddar gan yr
Adran Drafnidiaeth yn awgrymu bod nifer y bobl a
gaiff eu lladd mewn damweiniau yfed a gyrru wedi
cynyddu tua 25% rhwng 2011 a 2012, ar ôl sawl
blwyddyn pan oedd y ffigurau ar i lawr, gan gyfrif
am 17% o’r holl farwolaethau a gofnodwyd ar yr
heolydd yn 2012.1
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Er bod y rhan fwyaf o’r sylw, yn gwbl briodol,
wedi bod ar yr unigolyn sy’n penderfynu gyrru neu
beidio â gyrru o dan ddylanwad alcohol, codwyd
cwestiynau am rôl bosibl y rheini sy’n gwerthu
alcohol wrth leihau niwed yn sgîl yfed alcohol ar
ein heolydd. Bu ymgyrchoedd ymwybyddiaeth
am yfed a gyrru yn effeithiol, yn enwedig pan
gawsant eu hategu gan drefniadau cadarn ar
gyfer gweithredu’r deddfau perthnasol, ond erys
cwestiynau mawr am rôl cwmnïau alcohol wrth
hyrwyddo diogelwch ar y ffyrdd.
Mae cred gyffredin, wedi’i chefnogi i raddau gan y
diwydiant diodydd, mai carfan eithriadol y tu hwnt
ffiniau’r gymdeithas o ddiotwyr normal yw “gyrwyr
meddw”. Yn groes i hyn, mae Alcohol Concern
am ddadlau bod angen i ni, fel cymdeithas o yfwr,
gychwyn trafodaeth agored a gonest am faint
rydym yn ei yfed, pryd a pham, a sut y mae hyn
yn effeithio ar ein bywydau.
Er mwyn gostwng yfed a gyrru, ac er mwyn
hyrwyddo amgylchedd di-alcohol i yrwyr, mae
Alcohol Concern yn argymell y canlynol:

Argymhelliad 1
Fel yr argymhellwyd gan Adolygiad North,2 ac
yn unol â’r arfer cyffredin yn y rhan fwyaf o’r
Undeb Ewropeaidd, dylid gostwng y terfyn
alcohol yn y gwaed ar gyfer Cymru a Lloegr o
80mg i 50mg ymhob 100ml o waed. Os nad
yw Llywodraeth Prydain am fynd â’r maen i’r
wal, dylid datganoli’r pwerau angenrheidiol i
Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn cyd-fynd
ag unrhyw newid i’r terfyn alcohol yn y gwaed,
bydd angen cyhoeddusrwydd cenedlaethol yn
egluro’r newid a’i oblygiadau.

Argymhelliad 2

Argymhelliad 5

Ar ba bynnag lefel y gosodir y terfyn alcohol
yn y gwaed, dylai pob neges sy’n ymwneud
ag yfed a gyrru bwysleisio’r ffaith y bydd hyd
yn oed symiau bach o alcohol yn y gwaed yn
effeithio ar allu gyrrwr i reoli cerbyd, ac egluro
mai osgoi alcohol yn llwyr cyn gyrru yw’r
dewis mwyaf diogel. Dylid pwysleisio hefyd
peryglon gyrru bore trannoeth yfed, a’r cosbau
cyfreithiol posibl am yrru uwchben y terfyn.

O ystyried peryglon amlwg gwneud alcohol ar
gael i’w yfed gan fodurwyr sy’n debygol o fod
yn teithio ar y terfyn cyflymder cenedlaethol
neu’n gyflymach, dylai’r gwaharddiad sydd
ar hyn o bryd ar werthu alcohol mewn
gorsafoedd gwasanaethau traffyrdd aros yn ei
le.

Argymhelliad 6
Argymhelliad 3
O gofio’r gwrthdaro amlwg rhwng angen
masnachol y diwydiant diodydd i hyrwyddo
gwerthu eu cynhyrchion alcoholig yn benodol
ac i hyrwyddo diota’n gyffredinol, a’r nod o
hyrwyddo yfed yn gymedrol ac ymwrthod ag
alcohol pan fo’n briodol, ni ddylai fod gan
y diwydiant alcohol unrhyw ran wrth lunio
addysg a gwybodaeth am yfed synhwyrol
a’u cyflwyno, gan gynnwys ymgyrchoedd yn
erbyn yfed a gyrru.

Dylid cynnal gwaith ymchwil gynhwysfawr
weld pa mor berthnasol ac addas i’r wlad hon
yw:
• Deddfau “cynwysyddion agored”, gan
edrych yn benodol ar gofnodion yr
heddlu am bresenoldeb a phwysigrwydd
cynhwysyddion diodydd alcoholig agored
mewn cerbydau a fu mewn gwrthdrawiad
• Cloeon injan, yn enwedig ar gyfer cerbydau
gwasanaeth cyhoeddus a cherbydau
masnachol

Argymhelliad 4
Er mwyn cryfhau cred gyrwyr eu bod yn
debygol gael eu harestio wrth yfed o dan
ddylanwad alcohol, dylid rhoi pwerau i’r
heddlu yng Nghymru a Lloegr stopio gyrwyr
a’u profi am alcohol ar unrhyw adeg, hyd
yn oed pan nad oes tystiolaeth o drosedd
benodol – “profion anadl ar hap”, chwedl
rhai. Fel y nodwyd yn Adolygiad North, “nid
yw ond yn synhwyrol ac yn briodol i’r heddlu
^
ddefnyddio’r pw
er estynedig hwn mewn
ffordd sydd wedi’i thargedu ac wedi’i seilio ar
wybodaeth”.3
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Cyflwyniad
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried cyd-destunau
cymdeithasol, diwylliannol, deddfwriaethol a pholisi
alcohol a gyrru yng Nghymru a gwledydd Prydain
at ei gilydd. Mae’n ymdrin yn benodol â gyrru o
dan ddylanwad alcohol, ond hefyd yn ehangach â
rôl alcohol ar ein heolydd.
Mae’r gwarth sydd ynghlwm wrth yrru o dan
ddylanwad alcohol wedi cynyddu’n aruthrol yn
ystod yr hanner can mlynedd diwethaf, ac mae
canran y gyrwyr a ddaliwyd gan yr heddlu yn
gyrru dros y terfyn cyfreithiol ar gyfer alcohol yn
y gwaed wedi gostwng: yn 1984, roedd 17% o’r
gyrwyr a gafodd brofion anadl yng Nghymru dros
y terfyn; erbyn 2011, roedd y ffigur honno wedi
disgyn i 3%.4 Ochr yn ochr â hyn, bu gostyngiad
sylweddol ledled Prydain yng nghyfanswm y
marwolaethau ar yr heol y bu alcohol yn ffactor
ynddynt: o 1,640 yn 1979 i isafbwynt o 230 yn
2011.5 Er hynny, mae ffigurau diweddaraf yr Adran
Drafnidiaeth yn awgrymu i gyfanswm o bobl a
laddwyd mewn damweiniau yfed a gyrru gynyddu
tua 25% rhwng 2011 a 2012, gan gyrraedd
cyfanswm dros do o 290, sef 17% o’r holl
farwolaethau a gofnodwyd ar yr heolydd yn 2012.6
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Ategwyd y gostyngiad, hyd at 2011, mewn
profion anadl positif a marwolaethau yn ymwneud
ag alcohol ar y ffyrdd, gan gred eang a thra
chryf bod gyrru ac yfed yn ymddygiad eithriadol
nad oes a wnelo ddim, i raddau helaeth, â’n
hymddygiad yfed cyffredinol. Er ei bod yn gyffredin
yn y gorffennol credu fod y rheini a ddygwyd
gerbron eu gwell am yfed a gyrru yn anlwcus
ac yn debyg i’r gweddill ohonom,7 gwelir y
fath bobl erbyn hyn yn enghreifftiau o beidio â
chydymffurfio ag arferion yfed ein cymdeithas –
y “lleiafrif difeddwl nad ydynt yn deall sut i yfed
yn synhwyrol”, chwedl rhai.8 Trwy feddwl fel hyn,
gallwn ddatgysylltu yfed ar yr heol o’i gyd-destun
priodol fel rhan o’n cydberthynas gyffredinol ag
alcohol fel sylwedd sy’n gymdeithasol dderbyniol
ond a all fod yn beryglus. Ystyried yfed alcohol ar
y heol yn yr union gyd-destun hwnnw yw nod yr
adroddiad hwn.
Er mwyn casglu barn gyrwyr cyffredin,
comisiynodd Alcohol Concern y cwmni ymchwil
RMG i gynnal arolwg o 500 o bobl yng Nghymru a
oedd wedi gyrru cerbyd ar y briffordd gyhoeddus
yn ystod y 12 mis diwethaf ac a oedd hefyd wedi
cael diod alcoholig yn ystod y cyfnod hwnnw.
Cynhaliwyd yr arolwg ym misoedd Ebrill a Mai
2013, ac mae’r canlyniadau wedi’u cynnwys yn yr
adroddiad hwn.

Alcohol a’n cymdeithas
Alcohol - yfed a’i effeithiau
“Mae moleciwl syml yn gallu ymyrryd â
systemau tra chymhleth yr ymennydd, neu’u
herwgipio rywsut – dyna welwn ni yma.”
Griffith Edwards, 20009
Disgrifiwyd alcohol yn briodol ddigon fel y
“moleciwl amwys”.10 Mae’r cyfansoddyn syml hwn
i’w gael ymhob cymdeithas ddynol bron, ac mae’n
cael ei greu a’i yfed yng Nghymru ers tua 4,000 o
flynyddoedd.11 Mae defnyddio alcohol yn gyffredin
ac yn dderbyniol yn ein cymdeithas: dywed 87%
o oedolion Cymru eu bod yn yfed alcohol, ac mae
43% yn nodi eu bod yn yfed mwy na’r uchafswm
a argymhellir.12 Mae’r ffigurau gwirioneddol yn
debygol o fod yn uwch byth, o ystyried ein
tuedd parhaus i dangyfrif faint rydym yn ei yfed.13
Defnyddir alcohol yn helaeth i gymdeithasu,
dathlu, cydymdeimlo ac ymlacio. Fe’i disgrifiwyd
fel “hoff ddull ymdopi Prydain”.14 Ar y llaw arall,
gwenwyn ydyw a all fod yn farwol.15
Yn aml, mae effeithiau hirdymor goryfed ar ein
hiechyd – o ran clefyd yr afu/iau, clefyd y galon,
ac amryw gyflyrau eraill – yn cael eu cuddio’n
dda.16 Mae’r effeithiau uniongyrchol – teimlo’n
^
gyfoglyd, dryswch, chwydu, colli dw
r o’r corff,
a mwy o risg o ddamweiniau ac anafiadau – yn
llawer amlycach, ac yn gyfarwydd i’r rhan fwyaf
ohonom (trwy eu gweld mewn rhai eraill o leiaf). Er
ei fod yn cael ei ddefnyddio’n aml i wella hwyliau
a bywiogi digwyddiadau cymdeithasol, iselydd yw
alcohol mewn gwirionedd, gan beri i ni ymateb
yn arafach yn feddyliol a chorfforol, ac yn drysu
ein symudiadau a’n meddyliau.17 Mae alcohol yn
gweithredu ar y systemau negeseuon cemegol
o fewn yr ymennydd, gan gynhyrchu ar y naill
law deimladau o bleser, ac ar y llaw arall, effaith
tawelu.18 Gall symptomau cynnar gynnwys colli
swildod, siaradusrwydd, tuedd i benderfynu’n
fyrbwyll, a llefaru’n floesg.19 Ar yr un pryd â cholli
cydlyniad rhwng ei ymennydd a’i gyhyrau, bydd
yr yfwr yn aml yn teimlo’n llawen o orhyderus –
cyfuniad peryglus tu hwnt mewn unrhyw un sy’n
meddwl mentro i’r heol.

Alcohol ar yr heolydd
“Aros a wnaethom am funudyn
Yn y pentref diddan hyn,
Galwai rhai am beint o gwrw
Galwai’r lleill am glass of gin.”
Didymys Glangwili, O Gaerfyrddin i Aberteifi ar
ben y Mêl, 189820
Ers y 18fed ganrif pan fyddai’r goets fawr
yn teithio o dafarn i dafarn, mae cysylltiad
traddodiadol rhwng teithio ar heolydd Prydain a
llawer gwlad arall ac alcohol, gydag ambell dro
trwstan meddw yn un ymhlith llawer o beryglon
teithio.21 Erys olion y patrwm traddodiadol hwn
i ryw raddau, gyda llawer o dafarndai’n sefyll
o hyd yn ymyl y priffyrdd rhwng trefi. Ffactor
ychwanegol ers y 1960au fu twf gwerthu alcohol
o siopau bwyd22 a mannau eraill wrth ymyl yr heol
fel garejys a gorsafoedd petrol.23 Yng Nghymru
a Lloegr, gwaharddodd Deddf Trwyddedu
1988 orsafoedd gwasanaethau ar y draffordd
a safleoedd “a ddefnyddir fel garej yn bennaf”
rhag gwerthu alcohol.24 Arhosodd y sefyllfa hon
yr un peth dan Ddeddf Trwyddedu 2003, er bod
modd prynu diodydd alcoholig yn gyffredinol
mewn gorsafoedd gwasanaethau sy’n gwerthu
bwyd ar heolydd eraill, gan gynnwys heolydd
y gellir gyrru arnynt hyd at terfyn cyflymder
cenedlaethol (h.y. yr un mor gyflym ag ar y
traffyrdd).25 Mae Llywodraeth Cymru wedi galw
am wahardd gwerthu alcohol mewn gorsafoedd
petrol.26 Ar y llaw arall, cynhaliodd y Swyddfa
Gartref ymgynghoriad ar ddiwedd 2012 ynghylch
posibilrwydd diddymu’r gwaharddiad ar werthu
alcohol ar draffyrdd, ac yn lle hynny rhoi’r hawl i
awdurdodau lleol benderfynu a ddylid ei ganiatáu
ai peidio.27 O ganlyniad, mae JD Wetherspoon
eisoes wedi sicrhau trwydded ar gyfer tafarn
ar draffordd yr M40 yn Beaconsfield, sir
Buckingham, ac mae bwyty Harvester sy’n gweini
alcohol eisoes ar agor ar yr M1 yn Donington Park
yn sir Gaerly^ r.28
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“[Rydym ni’n] sicrhau drwy’r amser bod
cwsmeriaid yn cael eu hatgoffa bod angen
yfed yn gall.”
Gwefan JD Wetherspoon, 201329
“Os daw unigolyn i mewn ac archebu wisgi
neu beint o gwrw, dydyn ni ddim yn mynd i
ofyn ydyn nhw’n gyrru. Fasech chi ddim yn
gwneud hynny mewn tafarn wledig, a fyddwn
ni ddim yn ei wneud e yma. Rydyn ni’n disgwyl
i bobl fod yn gyfrifol. Dydyn ni ddim yn gweld
hon yn wahanol i unrhyw dafarn basech chi’n
gyrru iddi sydd yn ymyl y draffordd.”
Tim Martin, cadeirydd JD Wetherspoon, 201330
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Yfed a gyrru
Yn y gwaed
“Credwn ni ei bod wedi darfod ar y terfyn
sydd gennym. Dyma’r amser ar gyfer newid
a ddaw â’r Alban i’r un man â’r rhan fwyaf o
bell ffordd o Ewrop...Nid ar fympwy y mae ein
cymdogion yn Ewrop wedi gostwng y terfyn ar
gyfer yfed a gyrru; gwnaethant hynny er mwyn
mynd i’r afael â problem gyrwyr meddw ar eu
heolydd.”
Kenny MacAskill ASA, 201231

“Mae aelodau Sefydliad Tafarndai Prydain
yn credu na fyddai unrhyw leihad yn y terfyn
Dwysedd Alcohol yn y Gwaed yn effeithio dim
ar y rhai sy’n arfer yfed a gyrru...Mae’r terfyn
sydd gennym yn hen gyfarwydd ac yn cael ei
barchu. Trwy ei ostwng gellid lleihau’r parch
iddo a pheri dryswch.”
Sefydliad Tafarndai Prydain, 201032
Gyda thwf moduro yn y 20fed ganrif, a chynnydd
traffig a damweiniau yn ei sgîl, cymerodd llawer o
wledydd gamau i reoli pa mor gyflym y câi gyrwyr
fynd a faint y caent ei yfed. Yn 1926, cyflwynodd
Norwy gosbau cyfreithiol i yrwyr meddw, er nad
oedd dull ar y pryd i bennu’n glir beth oedd
gyrru’n feddw.33 Yn 1936, Norwy eto oedd y wlad
gyntaf yn y byd i ddeddfu ar faint o alcohol a
ganiateid yng ngwaed gyrwyr,34 gan osod y lefel ar
50mg o alcohol ymhob 100ml o waed. Lleihawyd
y lefel yn ddiweddarach i 20mg. Yn 1941,
cyflwynodd Sweden derfyn o 80mg, gan ei leihau i
50mg yn 1956 ac yn ddiweddarach i 20mg.35
Mae amryw lefelau derbyniol ar gyfer alcohol yng
nghyrff gyrwyr ledled y byd. Y Deyrnas Unedig,36
Malta37 ac UDA38sydd ag un o’r terfynau uchaf,
sef hyd at 80mg o alcohol ymhob 100ml o waed.
Mae’r rhan fwyaf o wledydd eraill Ewrop wedi
pennu eu terfyn ar 50mg, a nifer lai ar 20mg,
ac mae rhai gwledydd yn nwyrain Ewrop wedi
dewis pennu terfyn o sero.39 Am flynyddoedd
lawer, roedd Gweriniaeth Iwerddon yn cadw at

yr un terfyn o 80mg â’r Deyrnas Unedig, ond yn
2011, fe’i gostyngwyd i 50mg, gyda therfyn is
o 20mg i ddysgwyr a gyrwyr newydd ac i yrwyr
proffesiynol fel gyrwyr bysiau a lorïau.40 Mae
Gogledd Iwerddon hefyd yn ystyried terfyn is o
20mg i ddysgwyr a gyrwyr newydd.41 Ym mis Mai
2013, argymhellodd Bwrdd Diogelwch Trafnidiaeth
Cenedlaethol ffederal America yn gryf y dylid
gostwng y terfyn alcohol yn y gwaed ymhob un o
daleithiau’r wlad o 80mg i 50mg.42
“Mae’r argymhelliad hwn yn chwerthinllyd.
Byddai symud o 80mg i 50mg yn gwneud
troseddwyr o bobl sy’n ymddwyn yn berffaith
gyfrifol.”
Sarah Longwell, Sefydliad Diodydd America43
Yn 2010, argymhellodd yr adolygiad annibynnol
o’r gyfraith ar yrru ac yfed a chyffuriau ac yfed
yng Nghymru a Lloegr, o dan arweiniad Syr Peter
North,44 derfyn is o 50mg. Gwnaethpwyd yr un
argymhelliad hefyd gan Sefydliad yr RAC yn
2013.45 Ar hyn o bryd, San Steffan sy’n gyfrifol
am reoli’r terfyn yng Nghymru a Lloegr, ond
mae’r cyfrifoldeb hwn wedi’i ddatganoli i Senedd
yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon. Yn
2012, ymgynghorodd Llywodraeth yr Alban ar
ei chynlluniau i gyflwyno terfyn o 50mg ar gyfer
y wlad honno.46 Dywedodd 74% o ymatebwyr
y dylid gostwng y terfyn ar gyfer alcohol yn y
gwaed, gydag 87% o’r rheini yn cefnogi cynnig
Llywodraeth yr Alban i’w leihau i 50mg; ac ym mis
Mawrth 2013, cyhoeddodd Llywodraeth yr Alban
y byddai’n bwrw ymlaen a chyflwyno terfyn yfed
a gyrru o 50mg yn yr Alban.47 Yn 2006, galwodd
y Comisiwn Ewropeaidd am derfyn cyson ar y
lefel hon ledled yr Undeb Ewropeaidd (gyda’r unig
eithriadau ar gyfer gwledydd yr oedd eu terfyn
eisoes yn is fyth).48 Er hynny, ym mis Gorffennaf
2013, ailbwysleisiodd yr Is-Ysgrifennydd Seneddol
dros Drafnidiaeth, Stephen Hammond, nad
oedd “gan Lywodraeth [Prydain] ddim cynlluniau
i leihau’r terfyn yfed a gyrru yng Nghymru a
Lloegr”.49
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Yn 2008, galwodd Llywodraeth Cymru am ostwng
y terfyn yfed a gyrru,50 ac yn ei chyflwyniad yn
2013 i Gomisiwn Silk galwodd am i bwerau i
bennu terfynau yfed a gyrru gael eu datganoli
“er mwyn hwyluso diwygiadau er mwyn gwella
diogelwch ar y ffyrdd yng Nghymru”.51 Yn arolwg
Alcohol Concern o 500 o yrwyr yng Nghymru yn
2013, roedd 51% yn cytuno y dylid gostwng y
terfyn yfed a gyrru yng Nghymru, a dim ond 12%
oedd yn anghytuno’n gryf. Er hynny, dim ond 35%
oedd yn cytuno y dylid datganoli pwerau dros
derfynau yfed a gyrru i Gymru. 52
Mae’r Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau
(RoSPA) o blaid gostwng y terfyn yn y Deyrnas
^
Unedig i 50mg, 53 ac mae’r grw
p ymgyrchu dros
ddiogelwch ar y ffyrdd Brake, wedi galw am
derfyn o 20mg, gan olygu y byddai’r terfyn mewn
gwirionedd y nesaf peth i sero, ond gan osgoi
cosbi gyrwyr ag olion bach iawn o alcohol yn
eu gwaed.54 Yn yr un modd, daeth Llywodraeth
yr Alban i’r casgliad y byddai terfyn alcohol yn y
gwaed o sero yn anymarferol ac y gallai arwain at
“droi gyrwyr yn droseddwyr am fod olion alcohol
yn eu cyrff er bod cryn amser ers iddynt gael diod
ac mai prin iawn yw’r alcohol sy’n weddill yn eu
cyrff mewn gwirionedd”.55 O’r rhai a ymatebodd
i arolwg Alcohol Concern o yrwyr yng Nghymru,
roedd 80% yn cytuno na ddylid caniatáu i bobl
yfed alcohol o gwbl cyn gyrru, gyda 41% yn
cytuno’n gryf â’r safbwynt hwn.56
Mae effeithiolrwydd gostwng terfynau alcohol yn
y gwaed ar gyfer gyrru yn destun cryn ddadlau,
ond mae tystiolaeth ryngwladol fod lleihad
sylweddol o ran marwolaethau ar yr heol wedi
cyd-fynd â gostyngiadau o’r fath.57 Ar ôl cyflwyno
terfyn cenedlaethol o 80mg ledled UDA, cafwyd
gostyngiad o 15% mewn damweiniau marwol ar y
ffyrdd. Yn Awstralia, gostyngwyd y terfyn o 80mg
i 50mg, gyda gostyngiad o 8% mewn damweiniau
marwol a gostyngiad o 11% mewn damweiniau lle
y bu’n rhaid derbyn unigolion i’r ysbyty. Gwelwyd
canlyniadau tebyg yn Sweden, lle y gostyngwyd y
terfyn o 50mg i 20mg, gan arwain at ostyngiad o
9% mewn damweiniau marwol lle roedd alcohol
yn ffactor. Mae amcangyfrifon gan y Sefydliad
10
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Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol
(NICE), ac a ddyfynnwyd yn Adolygiad North, yn
awgrymu y gellid osgoi tua 7% o’r marwolaethau
sydd ar heolydd Prydain ar hyn o bryd ym
mlwyddyn gyntaf terfyn 50mg. 58
Awgrymwyd hefyd y byddai gostwng y terfyn yfed
a gyrru yn cael effaith dda ar batrymau yfed yn
gyffredinol. Gellid disgwyl y byddai terfynau isel
iawn yn atal unigolion rhag yfed yn gyffredinol
(er enghraifft, er mwyn osgoi lefelau alcohol
anghyfreithlon yn y gwaed trannoeth). Er hynny,
dangosodd adolygiadau o dystiolaeth ryngwladol
nad yw hyn bob amser yn wir.59

Rhy ifanc i fod wrth y llyw?
“Perygl mawr ar y heol yw gyrwyr Ifanc o
hyd – perygl iddynt eu hunain, i’r rhai sy’n
teithio gyda nhw ac i rai eraill ar yr heol. Mae
naill astudiaeth ar ôl y llall wedi dangos bod
pobl ifanc yn llawer mwy tebygol o fod mewn
gwrthdrawiad na gyrwyr hy^n.”
Cymdeithas Yswirwyr Prydain, 201260
O ystyried y nifer fawr o yrwyr ifanc sydd mewn
gwrthdrawiadau difrifol, un syniad cyffredin yw
gellid gwella’r sefyllfa trwy gyfyngu’n llymach ar
faint y mae gyrwyr ifanc yn ei yfed. Fel y nodwyd
uchod, pan ostyngodd Gweriniaeth Iwerddon ei
therfyn yfed a gyrru i 50mg yn 2011, cyflwynwyd
hefyd derfyn is o 20mg i ddysgwyr a gyrwyr
newydd,61 ac mae mesur cyfatebol yn cael ei
ystyried yng Ngogledd Iwerddon.62 Yn nhalaith
Ontario yng Nghanada, mae rhaid i bob gyrrwr
21 oed neu iau sicrhau pan oes dim alcohol yn ei
waed wrth yrru,63 ac mae Cymdeithas Yswirwyr
Prydain wedi galw am gyflwyno’r un rheol ar gyfer
pob gyrrwr newydd dan 25 oed ym Mhrydain.64
Ym mis Gorffennaf 2013, argymhellodd Iechyd
Cyhoeddus Cymru y dylai Llywodraeth Cymru
lobïo o blaid cyflwyno Trwyddedu Gyrwyr
Graddedig i bobl ifanc, gan gynnwys elfennau
megis cyfyngiadau ar yrru ar ôl iddi dywyllu,
a therfyn is ar gyfer alcohol yn y gwaed,65 o
bosibl mor isel â sero.66 Gwnaeth adroddiad ar

wahân gan Sefydliad yr RAC yn ystod yr un mis
argymhellion tebyg iawn.67
Dangosodd gwaith ymchwil yn UDA fod gostwng
y terfyn alcohol yn y gwaed o 80mg i 20mg
ar gyfer gyrwyr ifanc a dibrofiad yn arwain at
ostyngiad o 13% mewn gwrthdrawiadau marwol.68
Er hynny, mae RoSPA wedi mynegi pryder y gallai
terfyn arbennig i yrwyr ifanc a/neu newydd greu
problemau am ddau reswm:
• Gallai fod yn anodd i’r heddlu wirio oedran
unrhyw yrrwr sydd dan amheuaeth, gan nad
oes rhaid i yrwyr gario eu trwydded yrru nac
unrhyw fath arall o brawf adnabod wrth yrru yn
y wlad hon
• Gall gyrwyr ifanc sy’n gorfod cadw at derfyn is
fod yn fwy tebygol o yfed a gyrru pan fyddant
yn cyrraedd y terfyn uwch gan y byddant
yn credu’n gyfeiliornus y gallant bellach yfed
mwy a gyrru’n ddiogel (neu’n gyfreithlon o
leiaf) – “effaith y dibyn”, chwedl rhai.69 Gwnaeth
Adolygiad North bwynt tebyg, gan nodi y
“gellid dadlau bod y neges ‘peidiwch ag yfed a
gyrru’ yn cael ei glastwreiddio gan yr awgrym
y gall gyrrwr yfed llawer mwy cyn gyrru ar ôl
cyrraedd oedran penodol.70
Yn fwy arwyddocaol, efallai, daeth Adolygiad North
i’r casgliad “nad dynion ifanc yw’r rhan fwyaf o
yrwyr sy’n yfed yn anghymedrol, fel y mae rhai
wedi tybio o’r blaen”.71 Dengys ystadegau’r Adran
^
Drafnidiaeth ar gyfer 2010 mai gyrwyr yn y grw
p
oedran 25 i 29 a oedd ar frig y tabl o yrwyr a
gafodd eu lladd dros y terfyn alcohol cyfreithlon; a’r
^
grw
p oedran 35 i 39 oed a oedd yn ail.72 Yn yr un
modd, dangosodd gwaith ymchwil gan Lywodraeth
yr Alban fod dynion o bob oedran, pobl 30 i 59
oed, a phobl yn y dosbarthau cymdeithasol uwch
yn fwy tebygol o fod wedi gyrru ar ôl yfed alcohol.
Er bod llai o bobl yn y grwpiau oedran hy^ n yn nodi
eu bod wedi gyrru ar ôl yfed alcohol, roedd y rheini
a oedd yn gwneud hynny yn ei wneud yn amlach
na’r rhai iau.73 Dangosodd ymchwil a gyhoeddwyd
ym mis Hydref 2013 gan y cwmni yswiriant
Swiftcover fod y cyfanswm o bobl dros 75 oed a
ddaliwyd yn gyrru’n feddw ym Mhrydain wedi codi
20% ers 2010.74

Sawl diod yw gormod?
“Gallai’r gyrrwr cyfrifol sydd am fwynhau diod
gyda chinio yn y dafarn, neu wydraid o win
neu beint o gwrw, wneud hynny heb berygl
iddo’r dramgwyddo’r gyfraith. Mater arall yw
dweud ai doeth fyddai hynny o ystyried y
dystiolaeth bod ychydig bach o alcohol hyd yn
oed yn y gwaed yn amharu ar allu gyrru.”
Adolygiad North, 201075

“Nid oes gan lawer o bobl ddim syniad beth
yw’r terfyn. Nid ydynt yn sylweddoli faint o
alcohol sydd yn eu gwaed a chredant fod
bwyta bwyd, ac yn y blaen, yn eu helpu, ond
nid yw’n gwneud hynny.”
Julie James AC, 201276
Dangosodd arolwg Alcohol Concern o yrwyr yng
Nghymru yn 2013 mai prin iawn yw’r rhai sy’n
gwybod faint o alcohol a ganiateir yn y gwaed
ar gyfer â gyrru ym Mhrydain. Roedd y rhan
fwyaf o ymatebwyr (61%) yn credu mai 30mg
oedd y terfyn; nid oedd 23% yn gwybod beth
oedd y terfyn; ac roedd 8% yn credu mai 50mg
oedd y terfyn. Dim ond 9% a lwyddodd i nodi’r
terfyn cywir, sef 80mg.77 Efallai nad yw’r diffyg
ymwybyddiaeth hwn yn syndod, o ystyried nad
yw’r cysyniad o fesur miligramau o alcohol mewn
mililitrau o waed yn debygol o fod yn gyfarwydd
nac yn berthnasol iawn i bobl nad ydynt yn
wyddonwyr. Yn yr un modd ag nad oes llawer
o yfwyr yn deall yn llawn y cysyniad o unedau o
alcohol a’u bod, yn lle hynny, yn cyfrif sawl peint
o gwrw neu sawl gwydraid o win y maent yn eu
cael,78 mae llawer o yrwyr yn cyfrif faint o alcohol y
gallant ei yfed yn ddiogel trwy gyfrif diodydd.
Mae faint o alcohol y gellir ei yfed cyn cyrraedd
terfyn presennol y wlad hon o 80mg o alcohol yn
y gwaed yn amrywio rhwng pobl,79 ond dywedir
yn aml ei fod yn cyfateb i ddyn o faint cyfartalog
yn yfed tua dau beint o gwrw cryfder arferol. Er
bod nifer o sefydliadau, gan gynnwys Alcohol
Concern80 a Drinkaware81 yn argymell yn gryf y
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dylid osgoi alcohol yn llwyr cyn gyrru, nid yw’n
anghyfreithlon yfed swm penodol cyn gyrru, ac
mae nifer sylweddol o bobl yn dal i geisio yfed o
fewn terfynau’r gyfraith cyn gyrru. Yn wir, nododd
astudiaeth gan Lywodraeth yr Alban yn 2007 mai
un rheswm a nodwyd gan bobl dros yrru ar ôl
yfed oedd ei bod yn gyfreithlon gwneud hynny hyd
at bwynt penodol. 82
Er hynny, anodd iawn yw ceisio yfed a gyrru o
fewn y terfynau cyfreithlon, gan ei bod fwy neu
lai yn amhosibl i ni farnu pryd y byddwn ni wedi
yfed gormod, yn enwedig pan na fyddwn ni’n
yfed mesurau safonol mewn tafarn (er enghraifft,
pan fyddwn yn yfed gartref). Dangosodd
gwaith ymchwil gan Lywodraeth yr Alban fod
cryn ddryswch ynghylch y terfyn cyfreithlon a’r
berthynas rhyngddo a faint o ddiodydd a yfwyd.
Roedd y rhan fwyaf o bobl a oedd yn yfed cyn
gyrru yn dweud eu bod yn arfer rheol syml, sef
peidio â chael mwy na dwy ddiod alcoholig,
er nad oedd y dull hwn yn ystyried y math o
ddiod, ei chryfder na’i maint.83 Yn arolwg Alcohol
Concern o yrwyr yng Nghymru, dywedodd 16%
o’r ymatebwyr eu bod yn caniatáu iddynt eu
hunain gael un ddiod cyn gyrru, ac roedd 4%
yn pennu eu terfyn eu hunain ar ddwy ddiod. Er
hynny, mae’n werth nodi bod 48% o’r ymatebwyr
yn dweud na fyddent byth yn cael alcohol cyn
gyrru, a bod 7% arall yn dweud na fyddent yn
mynd â’u car pe byddent yn yfed. Dim ond 1%
a ddywedodd eu bod yn dibynnu ar synnwyr
cyffredin neu ar wybod eu terfyn diogel eu hunain
yn reddfol.84
“Cydnabyddir ers sawl blwyddyn bod alcohol
yn amharu ar y rhan fwyaf o yrwyr (a pherygl
damweiniau felly’n cynyddu) ymhell o dan
80mg...Mae gyrru gyda rhwng 50-80mg yn y
gwaed yn achos arwyddocaol ond cudd i nifer
o ddamweiniau.”
Yr Adran Drafnidiaeth, 199885
Nododd adroddiad Adolygiad North awgrymiadau
ar y pryd y byddai gostwng y terfyn i 50mg yn
golygu y byddai gyrwyr yn gallu yfed llai nag
un peint o gwrw neu un gwydraid o win,86 ond
12
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daeth i’r casgliad, mewn gwirionedd, “y gallai
gyrwyr cyfrifol a oedd yn dymuno mwynhau
gwydraid o win neu beint o gwrw wneud hynny
heb fod mewn perygl o dorri’r gyfraith”. Er hynny,
rhybuddiodd yr adroddiad mai “mater arall yw
dweud a fyddai hynny’n ddoeth, o ystyried y
dystiolaeth bod hyd yn oed tipyn bach o alcohol
yn y gwaed yn amharu ar allu gyrru”.87 Yn wir,
mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod gyrwyr â
lefel alcohol rhwng 50mg ac 80mg yn y gwaed
ddwywaith i ddwywaith a hanner yn fwy tebygol o
gael gwrthdrawiad na’r rhai heb ddim alcohol yn
eu gwaed, a’u bod chwe gwaith yn fwy tebygol
o fod mewn gwrthdrawiad marwol.88 Dengys
ystadegau’r Adran Drafnidiaeth ar faint o yrwyr
ceir a beicwyr modur a gafodd eu lladd ar ffyrdd
Prydain yn 2010 fod gan 75% o’r 708 a fu farw
rhwng 0mg a 9mg o alcohol ymhob 100ml o
waed (a ystyrir yn swyddogol fel sero); roedd gan
8% rhwng 10mg ac 80mg (h.y. roeddent wedi
bod yn yfed ond roeddent islaw’r terfyn cyfreithiol);
ac roedd gan 17% 81mg neu fwy, gan gynnwys
11% gyda 161mg neu fwy (h.y. mwy na dwywaith
y terfyn cyfreithiol).89

Sefyll eich prawf
“Mae anghydweld am anadliedyddion
personol. Mae rhai’n credu eu bod yn annog
gyrwyr i yfed cymaint ag y gallant heb groesi’r
terfyn, tra bydd rhai eraill yn eu gweld yn
ddyfais ddiogelwch sy’n sicrhau na fyddwch
chi’n gyrru os byddwch chi wedi cael un yn
ormod, neu os yw’ch pen yn dal yn niwlog
bore trannoeth.”
What Car?, 201190
O ystyried ei bod fwy neu lai yn amhosibl i yrrwr
farnu’n fanwl gywir a yw wedi yfed gormod o
alcohol i yrru, un mater sy’n codi o bryd i’w gilydd
yw gwerth a dilysrwydd dulliau hunan-brofi anadl
gan yrwyr sy’n credu y gallent fod dros y terfyn.
Mae amrywiaeth eang o hunan-anadliedyddion ar
werth ym Mhrydain,91 ac maent ar werth mewn
rhai tafarnau a chlybiau.92 Mae rheolau newydd
a gyflwynwyd yn Ffrainc yn 2012 yn golygu bod

yn rhaid i bob gyrrwr (gan gynnwys ymwelwyr
o dramor sy’n gyrru yn y wlad) sicrhau bod
ganddynt ddau hunan-anadliedydd untro yn y car
ar bob adeg,93 er nad oes rhaid eu defnyddio.
Gobaith llywodraeth Ffrainc yw y bydd gyrwyr
sy’n amau eu bod dros y terfyn yn eu profi eu
hunain, ac yn osgoi gyrru os bydd y canlyniad
yn bositif. Er hynny, mae’r AA wedi rhybuddio
gan nad yw lefel alcohol yn y gwaed yn cyrraedd
ei huchafbwynt tan 45 munud ar ôl yfed, y
gall gyrrwr ymddangos fel petai islaw’r terfyn
ond y gall godi uwchben y terfyn ar ôl dechrau
gyrru. Mae Pennaeth Diogelwch ar y Ffyrdd
y gymdeithas, Andrew Howard, wedi datgan:
“Gallwch basio prawf yn y maes parcio wedi cinio
dymunol ac wedyn methu un wrth gael eich stopio
gan yr heddlu dri chwarter awr wedyn. Os ydych
chi’n yfed peidiwch â gyrru, ac os ydych chi’n
gyrru peidiwch ag yfed. Dyna’r unig gyngor doeth
o hyd.”94 Mae RoSPA hefyd wedi mynegi pryder
y gall hunan-anadliedyddion fod yn anghywir ac
y gallent annog pobl i geisio yfed hyd at y terfyn
cyfreithiol a gyrru o hyd, yn hytrach nag osgoi
alcohol neu wneud trefniant arall i gyrraedd adref
megis tacsi neu drefnu i rywun arall yrru.95

Trannoeth y ffair
“Nid yw nifer o bobl yn sylweddoli y gallai fod
yn anniogel iddynt yrru y bore ar ôl sesiwn yfed.
Rydym yn annog pobl i feddwl dwywaith cyn
gyrru y bore wedyn ac i ystyried trefnu ffordd
arall o gyrraedd y gwaith.”
Prif Arolygydd Darren Wareing, Heddlu Gogledd
Cymru, 201296
Er bod ymdrechion i weithredu deddfau yfed a
gyrru wedi canolbwyntio’n bennaf yn y gorffennol
ar y rhai sy’n gyrru yn fuan ar ôl yfed, rhoddwyd
mwy o sylw yn ystod y blynyddoedd diwethaf i
beryglon gyrru drannoeth i noson o yfed trwm,
ac mae nifer o heddluoedd wedi mynd ati’n
ddiweddar i dargedu llawer o’u profion anadl
yn gynnar yn y bore.97 98 Mae’n bosibl na fydd
modurwyr sy’n dechrau ar eu taith drannoeth i
noson o yfed yn teimlo’n feddw. Byddant yn aml
yn credu bod effeithiau’r alcohol wedi diflannu

wrth iddynt gysgu, neu y gallant adfywio eu
hunain drwy yfed coffi, gwneud ymarfer corff
neu gael cawod.99 Er hynny, o ystyried ei bod yn
cymryd 1 awr ar gyfartaledd i’r corff waredu pob
uned (10ml) o alcohol, mae’n gwbl bosibl bod
ymhell dros y terfyn gyrru cyfreithlon drannoeth,
yn enwedig os bydd rhywun wedi parhau i yfed yn
hwyr i’r nos. O ystyried hyn, mae RoSPA wedi dod
i’r casgliad bod “angen cydnabod nad yw yfed
trwm rheolaidd bellach yn ddewis ymarferol i’r rhai
sy’n gyrru bob dydd, os ydynt am gydymffurfio â’r
gyfraith,” gan ychwanegu “o ystyried bod cyfran
uchel iawn o’r boblogaeth yn y categori hwn, y
bydd hyn yn golygu newid sylweddol yn arferion
yfed y genedl”. 100 Mae’n galonogol nodi, yn ôl
arolwg Alcohol Concern o fodurwyr yng Nghymru,
mai dim ond 3% a gredai ei bod bob amser yn
iawn gyrru drannoeth i noson o ddiota.101

Y wlad a’r dref
“Mae ‘na dueddiad i feddwl nad oes cymaint
o siawns y bydd gyrwyr mewn ardaloedd
gwledig yn cael eu dal yn gyrru ar ôl yfed
alcohol, ond dydy hynny ddim yn wir. Dylai
pobl fod yn ymwybodol y byddwn yn patrolio
ffyrdd gwledig Gogledd Cymru gan dargedu
gyrwyr meddw.”
Prif Arolygydd Darren Wareing, Heddlu
Gogledd Cymru, 2012102
Mae cred eithaf cyffredin bod agweddau tuag at
yfed a gyrru yn llacach mewn ardaloedd gwledig.
Amlygwyd hyn ar ddechrau 2013 gan y cynnig
rhyfedd gan Gyngor Sir Chiarraí yng Ngweriniaeth
Iwerddon y dylid rhoi trwyddedau gyrru yn
caniatáu i bobl yng nghefn gwlad yrru adref o’r
tafarn agosaf “ar ôl cael dwy ddiod neu dair, ar
ffyrdd tawel gan yrru’n araf iawn”.103 Er bod llawer
o dystiolaeth anecdotaidd bod y fath feddylfryd
i’w gael yng nghefn gwald, mae’n werth nodi na
ddangosodd astudiaeth gan Lywodraeth yr Alban
yn 2007 ddim gwahaniaethau o ran arferion yfed
a gyrru rhwng gyrwyr gwlad a thref.104 Nid yw data
ar gyfer Cymru ar gyfer 2010 a 2011 yn dangos
unrhyw batrwm clir ychwaith o wahaniaethau
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rhwng lefelau profion anadl positif rhwng siroedd
gwledig a threfol,105 ac ni ddangosodd arolwg
Alcohol Concern ei hun o yrwyr yng Nghymru yn
2013 wahaniaeth sylweddol o ran agweddau pobl
yn y wlad a’r dref.106 Yn ddiddorol, dangosodd
adolygiad yn 2010 ar ran yr Adran Drafnidiaeth
yn Lloegr107 fod y teithiau yr oedd gyrwyr yn eu
hystyried yn llai peryglus wrth yrru ar ôl yfed yn
cynnwys:
• Heolydd tawel
• Heolydd cyfarwydd
Ond hefyd:
• Heolydd wedi’u goleuo’n dda
• Heolydd heb ormod o droeon
• Heolydd trefol yn hytrach na rhaid gwledig
Er hynny, mae rhywfaint o dystiolaeth bod gyrwyr
gwledig yn credu eu bod yn llai tebygol o gael eu
dal pan fyddant yn gyrru dros y terfyn. Yn 2012,
nododd Heddlu Essex ei fod wedi “cynyddu
archwiliadau ar yr heol...mewn ardaloedd gwledig,
lle mae rhai gyrwyr yn credu bod llai o siawns y
cânt eu dal yn feddw wrth y llyw”108 a chafwyd
datganiadau tebyg gan Heddlu Gogledd Cymru.109
Mae un astudiaeth yng nghefn gwlad Awstralia
hefyd wedi nodi bod gyrwyr yn llai tebygol o gael
eu dal wrth yrru o dan ddylanwad alcohol, yn
rhannol oherwydd anhawster a chost plismona
heolydd ardaloedd mawr, prin eu poblogaeth.110
“Byddai lleihau’r terfyn ar gyfer Cynnwys
Alcohol y Gwaed yn effeithio’n sylweddol
ar faint o gwsmeriaid sy’n mynd i dafarndai
gwledig sy’n arbenigo ar fwyd, gan arwain at
werthu llai o fwyd a diod, ond yn enwedig llai
o fwyd.”
Cymdeithas Cwrw a Thafarndai Prydain,
2010111
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Ymddengys hefyd fod cred bod rhywfaint o
oddefgarwch i yrru ar ôl yfed alcohol yn bwysig i
economi cefn gwlad. Yn ei thystiolaeth i Adolygiad
North, mynegodd Cymdeithas Cwrw a Thafarndai
Prydain (BBPA) bryder arbennig am effaith
bosibl gostwng y terfyn yfed a gyrru ar dafarndai
gwledig. Dadleuodd y Gymdeithas y byddai llai o
bobl yn mynd allan i dafarnau na ellid eu cyrraedd
ond trwy yrru, ac hefyd y byddai pobl yn amharod
i fynd am brydau bwyd mewn grwpiau pe na allai’r
gyrrwr yfed, er nad yw’n eglur pa dystiolaeth sydd
ganddynt dros hyn o ystyried bod y cysyniad
o “yrrwr sobr” (“designated driver”) yn un eithaf
cyffredin. Yn yr un modd â’r BBPA, dadleuodd
Sefydliad Tafarndai Prydain (BII): “Nid yw’n wir bod
tafarndai [gwledig] yn dibynnu ar gwsmeriaid yn
yfed a gyrru, ond mewn gwirionedd mae’r rhan
fwyaf o bobl yn cael un ddiod gyda phryd o fwyd
heb beryglu fawr neb...Gallai unrhyw newidiadau
[i’r terfyn alcohol yn y gwaed] ddrysu cwsmeriaid
a’u gwneud yn anfodlon teithio i’r dafarn”.112
Mae dadleuon y BBPA a’r BII yn adleisio’r
pryderon a fynegwyd yn y 1960au y byddai
cyflwyno’r anadliedydd yn tanseilio busnes y
tafarndai.113 Er hynny, mae rhai wedi cwestiynu’r
dadleuon hyn, gan ddweud y dylai tafarndai fynd
ati i hyrwyddo diodydd ysgafn i yrwyr, ac y gallent
hyd yn oed gynyddu eu henillion drwy wneud
hynny.114 Argymhellodd Alcohol Concern o’r blaen
y dylid annog tafarndai i gystadlu ar sail pethau fel
cyfleusterau, adloniant ac awyrgylch yn hytrach na
thrwy hyrwyddo alcohol.115

Y gyfraith ar waith
Plismona alcohol ar y ffordd
“Mae tystiolaeth bod gweithredu’r deddfau
sydd gennym yn fwy cadarn yn gallu effeithio
ar ymddygiad yfed. Ar y llaw arall, mae peidio
â gweithredu deddfwriaeth yn cyd-fynd â mwy
o yfed yn y boblogaeth darged.”
John Bailey et al. 2011116

“Mae rhaid gweithredu’r deddfau ar yfed a
gyrru, a dylai hyn fod yn amlwg iawn ac yn
weladwy iawn er mwyn rhoi neges i yrwyr.
Dylai fod yn glir i yrwyr, os byddant yn dewis
yfed a gyrru, bod cryn siawns y cânt eu dal a’u
herlyn ac mai rhai llym fydd y cosbau.”
RoSPA, 2012117
Mae’n eglur o ymchwil bod deddfau yfed a gyrru
yn fwy effeithiol o lawer pan fydd gyrwyr yn credu
bod siawns dda y cânt eu dal a’u cosbi’n llym.118
Yn wir, yn 2011, gwrthododd Llywodraeth Prydain
argymhelliad Adolygiad North119 y dylid gostwng y
terfyn alcohol yn y gwaed, gan ddadlau y byddai
“gweithredu’r deddfau presennol yn well...yn
debygol o fod yn fwy effeithiol na gostwng y terfyn
alcohol penodedig ar gyfer gyrru”.120 Ar y llaw arall,
mae cred na fydd canlyniadau gwael i yrru dan
ddylanwad alcohol yn gyffredin ymhlith y rhai sy’n
yfed ac yn gyrru.121

newydd gan y Gweinidog Trafnidiaeth ar y pryd,
Barbara Castle, fel “chwyldro cymdeithasol”126 a
achosodd “gynnwrf drwy’r wlad”.127 Er iddo gael ei
dderbyn yn y pen draw, bu beirniadaeth hallt ar yr
anadliedydd ar y dechrau fel ymosodiad ar yfwyr a
bygythiad i fusnes tafarndai.128 Yn ôl un hanesydd,
gostyngodd enillion tafarnau gwledig draean ar ôl
cyflwyno’r prawf anadl, gyda gostyngiad mwy ar
y penwythnosau. Ymateb nodweddiadol o chwyrn
Barbara Castle i hyn oedd datgan ei fod yn profi’n
syml bod llawer o yrwyr gwledig wedi bod yn
yfed llawer gormod cyn hynny.129 Beirniadwyd y
prawf hefyd am fynd yn groes i un o egwyddorion
traddodiadol cyfraith Lloegr, sef na ddylid gorfodi
unigolyn i ddarparu tystiolaeth yn ei erbyn ei
hun.130 O ganlyniad i bryderon bod y mesur
newydd yn ymyrryd gormod ym mywydau pobl,
rhoddwyd y gorau i gynlluniau ar gyfer profion ar
hap wrth ymyl yr heol, ac ni châi’r heddlu brofi
modurwyr oni bai iddynt gyflawni “trosedd traffig
symudol” fel mynd trwy olau coch, yn ogystal â
gyrrwyr a oedd eisoes wedi’u stopio gan yr heddlu
ac a oedd yn ymddangos yn feddw.131
“Dywedodd gyrrwr ambiwlans wrthyf i fod
patrwm cyson i bob noson cyn yr anadliedydd.
Wrth i’r tafarndai gau byddai’r damweiniau’n
cynyddu’n aruthrol ac roedden nhw’n gweithio
fel lladd nadroedd. Erbyn hyn, meddai, bydden
nhw’n treulio’r nos yn chwarae cardiau.”
Barbara Castle, 1993122

“Yn ôl pob tebyg, mae deddfwriaeth brofi
anadl yn un o’r deddfau mwyaf defnyddiol a
llwyddiannus a basiwyd erioed ar gyfer newid
ymddygiad.”
Dr Tim Brain, 2013123
Yn ddiau, cyflwyno terfynau alcohol yn y gwaed
a’r prawf anad wrth ymyl yr heol yn 1967 oedd
y datblygiadau pwysicaf o ran gweithredu
deddfau yfed a gyrru ym Mhrydain. Datblygwyd
yr anadliedydd a wnaeth y cyfan yn bosibl
gan y gwyddonydd o Ynys Môn, Tom Parry
Jones,124 a châi’r ddyfais ei chynhyrchu wedyn
gan ei gwmni Lion125 yng Nghaerdydd ac yn
ddiweddarach yn y Barri. Disgrifiwyd y prawf

Roedd effaith y prawf i’w theimlo’n gyflym iawn,
gyda marwolaethau ar y ffyrdd ym mis Hydref
1967 yn gostwng 12% o gymharu â’r un mis yn
1966, a gostyngiad o 22% o gymharu â ffigurau’r
flwyddyn flaenorol yn ystod y pum mis cyntaf ar
ôl cyflwyno’r prawf.132 Er hynny, mynegodd Castle
ei hun bryderon yn ddiweddarach bod effaith
sioc gychwynnol y prawf newydd wedi lleihau
dros amser, gyda gyrwyr yn dychwelyd at eu
hen arferion gwael.133 Un ffactor pwysig yn hyn o
beth, yn ôl pob tebyg, yw’r ffaith bod gyrwyr wedi
dechrau sylweddoli nad oeddent mor debygol â
hynny o gael eu harestio, yn rhannol o ganlyniad i
ddulliau plismona anghyson.
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Dengys ystadegau diweddar fod patrwm o
anghysondeb wrth gynnal profion anadl wrth ymyl
yr heol yn parhau i fod yn broblem. Dangosodd
ffigurau’r Swyddfa Gartref faint o brofion anadl a
fu fesul pob 1,000 o bobl yn ardaloedd pedwar
heddlu Cymru yn 2011:
• Dyfed-Powys

35

• Gwent

15

• Gogledd Cymru 38
• De Cymru

21

Mae’r ffigurau hyn yn golygu cyfradd brofi
gyfartalog o 26 ymhob 1,000 ar gyfer Cymru at
ei gilydd, o gymharu â chwta 11 ymhob 1,000
yn Lloegr, gan olygu bod gyrwyr yng Nghymru
yn llawer mwy tebygol o gael eu profi na gyrwyr
tu draw i Glawdd Offa. Yn wir, ffigur Gogledd
Cymru, sef 38 ymhob 1,000 oedd yr uchaf ledled
Cymru a Lloegr (ar wahân i ffigur eithriadol o 241
ymhob 1,000 yn Ninas Llundain, sef canlyniad
i’r llif traffig trwm dros ben mewn ardal brin iawn
ei phoblogaeth).134 Bu heddlu Gogledd Cymru
yn awyddus i bwysleisio effeithiolrwydd profion
mwy mynych, gan gyfeirio at y ffaith na fu’r un
gwrthdrawiad lle roedd alcohol yn ffactor yn y
rhanbarth dros gyfnod Nadolig 2012.135
At ei gilydd, cynhaliodd heddluoedd Cymru
a Lloegr 685,992 o brofion anadl yn 2011 o
gymharu â 736,846 yn 2010. Mae’r gostyngiad
hwn o 7% yn dilyn y gostyngiad o 10% yn ystod
y flwyddyn flaenorol, i lawr o uchafbwynt o
815,290 o brofion anadl yn 2009.136 Mae gan y
Deyrnas Unedig yn gyffredinol lefelau arbennig o
isel o brofion anadl o gymharu â gwledydd eraill.
Dangosodd astudiaeth yn 2004 fod 3% o yrwyr
Prydain wedi cael eu stopio a’u profi yn ystod y
3 blynedd flaenorol. Roedd hyn yn is o dipyn na
chyfartaledd Ewrop, sef 16%.137 Mewn adolygiad
gan Gyngor Diogelwch Trafnidiaeth Ewrop (ETSC)
yn 2007 o deddfau yfed a gyrru a’r modd y caent
eu gweithredu, nodwyd 3 lefel benodol o ran
cynnal profion ledled Ewrop: uchel (tua 30% o
yrwyr yn cael eu profi bob blwyddyn); canolig (tua
11-25% yn cael eu profi bob blwyddyn) ac isel (llai
na 10% o yrwyr yn cael eu profi o fewn blwyddyn).
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Roedd Prydain yn y categori isaf,138 ffaith a
nodwyd gan Lywodraeth Prydain yn 2010139 wrth
wrthod argymhelliad y Comisiwn Ewropeaidd140 y
dylid anelu at brofi pob gyrrwr o leiaf unwaith bob
3 blynedd. Yn ôl cyfrifiadau Llywodraeth Prydain,
byddai hynny’n gofyn am fwy na 10 miliwn o
brofion y flwyddyn ym Mhrydain o gymharu â llai
nag 1 miliwn a oedd yn cael eu cynnal ar y pryd.
Yn 2012, rhoddodd 19 o wledydd Ewrop ffigurau
i Gyngor Diogelwch Trafnidiaeth Ewrop ar y
profion alcohol wrth ymyl yr heolydd a gynhaliwyd
gan eu heddluoedd yn 2010. Y Ffindir, Norwy
a Sweden oedd ar frig y tabl gyda 429, 367 a
287 o brofion fesul 1,000 o bobl. Roedd gan y
tair gwlad hyn hefyd rai o’r canrannau isaf o ran
y gyrwyr a brofwyd a’u cael uwchben y terfyn
cyfreithiol (0.9%, 0.25% a 0.6%). Ar y llaw arall,
roedd cyfraddau uwch o brofion positif yn dueddol
o ddigwydd mewn gwledydd lle na chynhaliwyd
profion mor aml. Nid oedd ffigurau ar gael ar gyfer
Prydain ar gyfer 2010, ond dangosodd ffigurau
2009 fod cyfanswm o 14 o yrwyr wedi’u profi
fesul 1,000 o bobl, gydag 11.6% o’r profion yn
bositif.141
“Mae rhoi amodau ar ba bryd y gellir gwneud
prawf anadl yn ategu’r syniad y gallwch chi
yfed, gyrru ac osgoi cael eich erlyn trwy
chwarae’r tu fewn i’r rheolau. Mae gan yr
heddlu bwerau dilyffethair i stopio cerbydau i
edrych ar ei gyflwr, archwilio’r teiars a gweld
dogfennau’r gyrrwr ond nid i archwilio am
alcohol neu gyffuriau.”
Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu
(ACPO), 2010142

“Dymunol iawn yw danfon neges eglur i bobl
am amlder profion anadl, a dylai’r gyfraith
gael ei hehangu er mwyn cyflawni hyn. Er
hynny, synhwyrol a phriodol ydyw i’r heddlu
ddefnyddio’r pw^ er ehangach newydd trwy
dargedu a gweithio ar sail gwybodaeth.”
Adolygiad North, 2010143

Fel y nodwyd uchod, rhoddwyd heibio gynlluniau
yn 1967 i gyflwyno profion anadl ar hap ym
Mhrydain oherwydd teimlad eu bod yn rhy
lawdrwm ac ymwthiol.144 Erys y pryder hwn
ymhlith rhai, ac yn 2010, daeth Llywodraeth
^
Prydain i’r casgliad y “gellid ystyried pw
er i gynnal
145
profion ar hap yn ormesol”. Er hynny, bu’r diffyg
^
pw
er hwn yn destun rhwystredigaeth i’r rhai sy’n
ceisio lleihau’r niwed sy’n deillio o alcohol ar yr
heolydd, a daeth Adolygiad North i’r casgliad y
byddai caniatáu i’r heddlu stopio a phrofi gyrwyr
heb orfod profi rheswm yn arwain at weithredu’r
deddfau yfed a gyrru yn fwy effeithiol.146 Fel y saif
y gyfraith ar hyn o bryd, nid oes gan yr heddlu
^
bw
er i gynnal profion alcohol ar hap ar yrwyr, ond
gallant stopio cerbydau ar hap i weld a ydynt
yn addas i fod ar y ffordd ac a ydynt yn cael
eu gyrru’n gyfreithlon. Ar ôl stopio cerbyd, gall
swyddogion yr heddlu ofyn i unrhyw yrrwr gymryd
prawf anadl o’i wirfodd, ac os amheuir ei fod wedi
yfed alcohol, gellir mynnu prawf gorfodol.
Mae’r term “profion anadl ar hap” yn gamarweiniol
i ryw raddau beth bynnag, yn yr ystyr mai anaml
y bydd y broses yn gwbl hap-a-damwain, gan na
fyddai’n gost-effeithiol o ran staff ac adnoddau.
Mae Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu
^
(ACPO) o blaid pw
er i gynnal profion anadl heb
amheuaeth o drosedd oherwydd byddai’n:
• Caniatáu targedu profion mewn mannau
penodol heb orfod cael cydsyniad gyrwyr
• Cynyddu cred gyrwyr y cânt eu dal os byddant
yn yfed ac yn gyrru.147

O edrych y tu hwnt i Brydain, gwelwn fod profion
anadl ar hap yn bur gyffredin yn Awstralia. Yn
unol â safbwynt ACPO bod angen hefyd cynyddu
cred gyrwyr y cânt eu dal, bu ymgyrchoedd
cyhoeddusrwydd mawr yn cyd-fynd â phrofion
o’r fath yn Awstralia. Mae gwaith ymchwil yno
wedi dangos bod profion ar hap wedi helpu i
leihau achosion o yfed a gyrru, ond gall fod yn
broses ddrud.148 Yn Nhalaith Victoria, gostyngodd
y ganran o yrwyr a anafwyd yn angheuol a oedd
dros y terfyn cyfreithiol ar gyfer alcohol yn y
gwaed o 49% yn 1977 i 21% yn 1992 yn sgîl
cyflwyno profion ar hap. Yn ôl rhai arolygon, ar
ôl cael eu stopio unwaith, mae gyrwyr yn credu
eu bod yn annhebygol o gael eu stopio eto, ac
mae rhywfaint o dystiolaeth hefyd bod gyrwyr
yn dod yn gyfarwydd â lleoliadau safleoedd profi
ac yn defnyddio heolydd eraill.149 Er hynny, ar y
cyfan, mae ymchwilwyr wedi dod i’r casgliad bod
profion anadl ar hap yn strategaeth effeithiol ar
gyfer lleihau damweiniau traffig sy’n ymwneud ag
alcohol.150
Defnyddiwyd tacteg debyg gan heddluoedd mewn
rhai rhannau o UDA, sef ‘Gwylfeydd Sobrwydd’
(‘Sobriety Checkpoints’) lle y gellir stopio gyrwyr
heb reswm a rhoi prawf anadl iddynt. Mae’n
weddol glir bod y rhain yn cynyddu cred gyrwyr
y cânt eu dal os gyrrant yn feddw, ac mewn un
astudiaeth mewn ardaloedd lle y gosodwyd y
fath wylfeydd yn wythnosol, roedd 70% yn llai o
yrwyr dros y terfyn cyfreithiol ar gyfer alcohol yn
y gwaed nag mewn ardaloedd cyfagos lle na fu
gwylfeydd.151 Yn gyffredinol, mae RoSPA wedi dod
i’r casgliad y “byddai profion anadl ar hap, ynghyd
^
â’r pw
er i gynnal profion anadl ar sail gwybodaeth
benodol, yn dull ataliol pwerus”.152

Talu’r pris
Er bod cryn amrywiaeth o ran dal troseddwyr yfed
a gyrru ar draws Prydain, mae’r cosbau i’r rhai
sy’n cael eu dal a’u collfarnu yn sylweddol. Ers
1967, mae gwaharddiad gyrru 12 mis i’r rhai sy’n
gyrru uwchlaw’r terfyn cyfreithiol ar gyfer alcohol
yn y gwaed, ac mae’r gosb hon yn taro’n arbennig
o galed y rhai sy’n dibynnu ar eu trwydded am eu
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bywoliaeth. Mae’n bosibl hefyd i’r llysoedd osod
dirwy a/neu ddedfryd o garchar, yn enwedig os
cafodd rhywrai eu hanafu neu eu lladd.153 Bydd
gyrwyr sydd wedi’u collfarnu yn aml yn gweld
cynnydd sylweddol yng nghost eu hyswiriant
moduro, a rhai cwmnïau yn gwrthod eu hyswirio.
Er hynny, mae’n eglur bod problem o hyd o
ran ddiffyg ymwybyddiaeth ymhlith rhai am y
cosbau am yfed a gyrru, gan leihau eu heffaith
o ran darbwyllo pobl i beidio ag yfed a gyrru.
Dangosodd gwaith ymchwil gan Lywodraeth
yr Alban yn 2007154 nad oedd llawer o bobl
yn gwybod am gosbau a goblygiadau yfed a
gyrru. Roedd tua hanner y gyrwyr yn gwybod
y gallent golli eu trwydded am 12 mis am yrru
dan ddylanwad alcohol, ond nid wyddent fod
hyn yn digwydd ymhob achos fwy neu lai. Yn yr
un modd, ni wyddai llawer ohonynt fod yfed a
gyrru yn arwain at gofnod troseddol ac y byddai’r
gollfarn yn cael ei chofnodi ar eu trwydded. Daeth
yr adroddiad i’r casgliad bod “y diffyg gwybodaeth
hwn, yn ddiau, yn arwain at sefyllfa lle y mae rhai
unigolion sy’n yfed ac yn gyrru yn tanamcangyfrif
y cosbau”.

Dan glo
Treialwyd amrywiol ddulliau er mwyn atal y rhai
sydd wedi’u dal yn gyrru’n feddw rhag aildroseddu.
Mae gan bob un o 50 talaith America ryw fath
o ddeddf clo injan (interlock), a thrwy’r rhain gall
barnwyr fynnu bod y rhai a gafwyd yn euog o
yfed a gyrru yn gosod dyfais yn eu car sy’n profi
anadl y gyrrwr ac yn atal yr injan rhag tanio os
bu’n yfed alcohol. Mae cloeon injan fwy neu lai yn
orfodol mewn 17 o daleithiau ar gyfer pob person
a fu’n yfed a gyrru, gan gynnwys y rhai sydd
wedi troseddu am y tro cyntaf.155 Mae rhywfaint o
dystiolaeth bod y dyfeisiau hyn yn effeithiol wrth
leihau aildroseddu gan y rhai a fu’n yfed a gyrru,
er nad yw’r effaith hon yn para wedi i’r ddyfais ei
thynnu.156
Mewn treial bach o gloeon injan ym Mhrydain yn
2008, roedd 43% o’r gyrwyr â chollfarn yfed a
gyrru a gymerodd ran yn y treial 12 mis heb ei
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gwblhau. Er hynny, llwyddodd y dyfeisiau i atal
gyrwyr rhag gyrru dan ddylanwad alcohol sawl
gwaith, gan gynnwys 328 o ymdrechion i yrru
dros y terfyn o 80mg. Roedd y prif broblemau a
nodwyd gan y gyrwyr yn cynnwys:
• Bod dros derfyn y clo injan bore trannoeth i
yfed
• Oedi wrth danio’r injan gan fod y clo injan yn
cymryd amser i gynhesu
• Trafferth wrth ailbrofi eu hanadl yn ystod
teithiau
Er hynny, dywedodd sawl un o’r rhai yn y treial fod
defnyddio’r clo injan wedi gwneud iddynt feddwl o
ddifrif am eu harferion yfed o leiaf, hyd yn oed os
na newidiodd eu patrymau yfed yn llwyr.157
“Mae gyrwyr a chwmnïau cludo yn fwy parod
i dderbyn alco-gloeon. Mae sawl un o’n
cwsmeriaid yn gweld yr alco-glo erbyn hyn yn
ddyfais ansawdd bwysig.”
Volvo Trucks, 2013158
Gwelwyd mewn treialon a gynhaliwyd yn
Sweden fod cloeon alcohol yn dderbyniol i yrwyr
proffesiynol, eu cyflogwyr a theithwyr.159 Ers 2005,
mae Volvo Trucks wedi cynnig gosod alcoglo ar
bob tryc yn eu ffatri.160 Yn 2006, dechreuodd y
cwmni hefyd gynnig gosod offer profi anadl am
ddim ar gychod yn cludo lorïau i Sweden, fel y
gallai gyrwyr o dramor eu profi eu hunain i weld a
oeddent islaw terfyn alcohol y wlad, sef 20mg.161
Mae Sefydliad yr RAC wedi nodi manteision
posibl defnyddio cloeon injan mewn fflydoedd
o gerbydau masnachol,162 a gosododd cwmni
bysiau National Express gloeon injan ar bob un o’i
500 o gerbydau163 yn dilyn damwain yn 2008.164
Os bydd gyrrwr bws dros y terfyn, bydd y ddyfais
yn atal y bws rhag symud, a bydd hefyd yn rhoi
gwybod i bencadlys y cwmni. Gellir cynnal ail
brawf ar ôl 20 munud, ac ni fydd modd symud y
bws yn y cyfamser.

Gwneud yn iawn
“Mae angen inni nid yn unig arddel agwedd
dim goddefgarwch at yfed a gyrru, ond
hefyd i gael rhaglenni ail-addysgu ar gyfer y
troseddwyr hynny fel eu bod yn troi cefn ar yr
arfer o yfed a gyrru.”
Peter Black AC, 2012165
Ers 2000, gall llysoedd yng Nghymru, Lloegr
a’r Alban gynnig cwrs adsefydlu tridiau i’r rhai a
gafwyd yn euog o yfed dan ddylanwad alcohol.
Bydd troseddwyr sydd wedi colli eu trwydded
yrru am 12 mis yn ei chael yn ôl 3 mis ynghynt
os byddant yn cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus,
a chaiff y llysoedd ddewis faint i’w docio oddi ar
waharddiad y rhai sydd wedi colli eu trwydded
am fwy na blwyddyn.166 Cynhelir cyrsiau cyffelyb
naill ai fel cyrsiau gorfodol neu wirfoddol mewn
nifer o wledydd eraill, gan gynnwys sawl talaith yn
America.167 168 Yng Nghymru, darperir cyrsiau gan
AA DriveTech, Institute of Advanced Motorists,
NewLink Wales, Ogwr DASH, a TTC2000.169

Bu canlyniadau cyrsiau ym Mhrydain yn dda,
gydag un astudiaeth yn canfod bod y rhai a
aeth ar y cyrsiau yn llai tebygol o’r hanner o gael
eu collfarnu am drosedd yfed a gyrru arall na’r
rhai nad aethant, a’u bod yn llai tebygol hefyd
o gyflawni unrhyw fath arall o drosedd foduro –
cafwyd tua 10% o’r rhai a aeth ar gyrsiau yn euog
o droseddau moduro o fewn dwy flynedd wedyn,
o gymharu ag 17% o’r rhai nad aethant ar gwrs
o’r fath.171 Er hynny, gan fod pobl yn gallu dewis
mynychu’r cyrsiau neu beidio, nid yw’n glir i ba
raddau y mae’r cwrs yn newid eu hymddygiad
ac i ba raddau yr oeddent eisoes yn llai tebygol
o aildroseddu – mae’n bosibl nad yw gyrwyr nad
ydynt am newid eu hymddygiad yn mynd ar y
cwrs.

Maer cwrs adsefydlu yn ystyried:
• Alcohol a’i effeithiau ar y corff
• Sut mae alcohol yn effeithio ar berfformiad
gyrru ac ymddygiad
• Y terfyn ar gyfer alcohol yn y gwaed ar gyfer
gyrru, beth y mae’n ei olygu, sut y caiff ei
weithredu, a’r cosbau am yrru dros y terfyn
• Effeithiau yfed a gyrru ar ddioddefwyr a’u
teuluoedd, a’r goblygiadau i droseddwyr, fel
colli swydd ac yswiriant drutach
• Cloriannu ymddygiad yfed a gyrru troseddwyr
• Pethau i’w gwneud yn lle yfed a gyrru,
strategaethau er mwyn osgoi aildroseddu a
llefydd i gael cymorth.170
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Cynllun adsefydlu yfed a gyrru Ogwr
DASH
Bu’r elusen leol ar gyfer camddefnyddio
sylweddau, Ogwr DASH, yn cynnal cynllun
adsefydlu yfed a gyrru’r Asiantaeth Safonau
gyrru ers 1993, yn ne-ddwyrain Cymru o’r
Fenni i Ben-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys
Cymoedd Gwent a Morgannwg.
Dengys ystadegau o’r blynyddoedd diwethaf
fod y cyfraddau ar gyfer cwblhau’r cwrs wedi
cynyddu’n raddol o 46% i 61%:
• 2009 – 1844 o atgyfeiriadau gan y
llysoedd, gydag 856 yn cwblhau’r cwrs
• 2010 – 1454 o atgyfeiriadau gan y
llysoedd, gyda 741 yn cwblhau’r cwrs
• 2011 – 1500 o atgyfeiriadau gan y
llysoedd, gyda 741 yn cwblhau’r cwrs
• 2012 – 1253 o atgyfeiriadau gan y
llysoedd, gyda 765 yn cwblhau’r cwrs
Mae sylwadau gan y cyfranogwyr yn dangos
gwerth y cwrs iddynt, gan gynnwys un person
a gredai y gallai cwrs o’r fath fod o fudd i bob
gyrrwr:
“Rwyf wedi dysgu cymaint. Rwyf yn fwy
ymwybodol am effeithiau alcohol a sut mae’r
rhain yn effeithio ar fy ngyrru. Fyddaf byth yn
yfed ac yn gyrru eto.”
“Mae wedi pwysleisio perygl gwirioneddol yfed
a gyrru, a’r effaith ddinistriol mae’n gallu ei
chael ar fy mywyd i ac ar fywydau pobl eraill
hefyd.”
“Dylai’r cwrs fod ar gael i bawb cyn iddyn nhw
gael eu dal yn yfed a gyrru. Gallai dysgu pa
mor hir y mae alcohol yn aros yn y system fod
wedi fy nghadw fi rhag colli fy nhrwydded.”172
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Yfed wrth yrru
“Am y tro cyntaf ers i geirt ddod yn ddi-geffyl,
mae’n groes i’r gyfraith yfed a theithio.”
Dallas Morning News, 2001173
Er mwyn pwysleisio’n glir nad yw alcohol a
thrafnidiaeth yn cymysgu’n dda, nac i yrwyr na
theithwyr, mae sawl talaith yn UDA wedi cyflwyno
“deddfa cynwysyddion agored”.174 Mae’r deddfau
hyn yn gwahardd unrhyw un rhag bod â photelaid
neu ganaid o ddiod alcoholig ar agor yn y rhannau
o gerbyd y mae teithwyr yn eistedd ynddynt.175
Fel arfer, mae’r deddfau hyn yn cynnwys pob
cerbyd ar unrhyw briffordd gyhoeddus neu ar y
llain galed, er y gall teithwyr mewn bysiau, tacsis,
limousines a chartrefi modur fod ag alcohol
ganddynt, ac fel arfer, gellir cludo alcohol yng
nghist neu gwpwrdd bagiau cerbyd ar yr amod
na ellir ei gyrraedd pan fydd y car yn symud.
Mae gan heddlu yn y rhan fwyaf o daleithiau yr
awdurdod i stopio cerbydau er mwyn gweithredu’r
ddeddf heb orfod dangos rheswm dros gredu
bod trosedd wedi’i chyflawni.176 Mae o leiaf un
astudiaeth wedi dangos bod mwy o ddamweiniau
marwol sy’n gysylltiedig ag alcohol yn digwydd
mewn taleithiau heb ddeddfau cynwysyddion
agored,177 ac mae Adran Diogelwch Cyhoeddus
Texas wedi bod caniau neu boteli alcohol agored
i’w cael yn y rhan fwyaf o ddamweiniau sy’n
gysylltiedig ag alcohol.178

Pwy sy’n gyfrifol?
Gyrwyr a gwerthwyr
“Rydyn ni am i bobl fwynhau’r dathliadau ond
aros yn ddiogel, felly rydyn ni’n gwobrwyo
gyrwyr sydd ymddwyn yn gyfrifol trwy beidio
ag yfed cyn cydio yn y llyw.”
Y Cynghorydd Chris Penberthy, 2012
Er bod y rhan fwyaf o’r sylw, yn gwbl briodol, wedi
bod ar y rhai sy’n penderfynu gyrru neu beidio
dan ddylanwad alcohol, codwyd cwestiynau am
rôl bosibl y rhai sy’n gwerthu alcohol wrth leihau
niwed sy’n deillio o alcohol ar ein heolydd (ac, yn
wir, wrth leihau goryfed a’r niwed sy’n deillio o
alcohol yn gyffredinol).
Ers canrif a rhagor, mae’n anghyfreithlon ym
Mhrydain gwerthu alcohol i rywun sy’n feddw.179
Ailddatganwyd y ddeddf hanesyddol hon yn
Neddf Trwyddedu 2003, gyda dirwy bosibl o
£1,000 a cholli trwydded,180 ond cydnabyddir yn
eang nad yw’r ddeddf yn cael ei defnyddio’n aml.
Yn UDA, ac i raddau llai, yn Awstralia a Chanada,
penderfynwyd bod cyfrifoldeb sifil ar berchenogion
bariau a’u staff am weini alcohol i gwsmer meddw
sydd wedi achosi anaf neu farwolaeth wedyn drwy
yrru.181
Yn 2010, dadleuodd Adolygiad North y gallai’r
diwydiant lletygarwch wneud mwy i atal yfed a
gyrru, er enghraifft drwy hyrwyddo cynlluniau
“gyrrwr sobr”, a thrwy leihau cost anghymesur o
uchel diodydd di-alcohol.182 (Dangosodd gwaith
ymchwil gan Alcohol Concern yn 2009 mai anaml
roedd disgownt neu gynnig arbennig i’w gael ar
ddiodydd ysgafn mewn tafarndai, a bod alcohol
yn aml yn rhatach na’r diodydd ysgafn rhataf).183
Argymhellodd Adolygiad North yn benodol y
“dylai’r diwydiannau diodydd, lletygarwch ac
adloniant gyda’r nos hyrwyddo a gweithredu
mesurau ac arfer gorau ledled Prydain Fawr sy’n
annog ac yn hwyluso sefyllfaoedd lle na fydd yr
unigolyn sy’n gyrru yn yfed”.184

Bu rhai mentrau cadarnhaol i’r perwyl hwn, fel
cynnig cwmni Coca-Cola i roi diodydd ysgafn
am ddim i yrwyr ym Mhrydain185 ac Iwerddon186
adeg Nadolig 2012, a chynlluniau lleol tebyg fel un
Cyngor Dinas Plymouth.187 Er hynny, mae’n werth
nodi nifer o broblemau eithaf difrifol sydd wedi
codi gyda chynlluniau gyrwyr sobr, gan gynnwys:
• Diffyg manteision i’r “gyrrwr sobr”
• Diflastod gorfod hebrwng cymdeithion mwyfwy
meddw yn ystod eu noson allan
• Y pwysau ar y gyrrwr i yfed er ei fod gyrru
• Gall person gael ei ddewis fel y “gyrrwr sobr”
mewn criw cymdeithasol dim ond am ei fod
wedi yfed llai o alcohol na phawb arall, neu lai
o alcohol nag arfer.188 Dangosodd astudiaeth
a gyhoeddwyd yn 2013 gan Brifysgol Fflorida
o 1,000 o bobl mewn bariau fod 35% o’r
“gyrwyr sobr” wedi yfed alcohol, a bod gan
18% ohonynt lefel alcohol yn y gwaed a oedd
yn fwy na 50mg ymhob 100ml o waed, h.y yn
uwch na’r terfyn yfed a gyrru yn y rhan fwyaf o
wledydd.189
“Os edrychwch chi ar sut mae pobl yn dewis
pwy fydd yn gyrru adref, byddant yn aml yn
dewis y sawl sy’n lleiaf meddw neu sydd wedi
gyrru adre’n feddw’n llwyddiannus o’r blaen —
llwyddiannus yn yr ystyr iddynt ddod adref â’u
croen yn iach.”
Yr Athro Adam Barry, Prifysgol Fflorida190
Er bod astudiaethau eraill o gynlluniau “gyrwyr
sobr” wedi dangos y gallant leihau faint o bobl
sy’n gyrru dan ddylanwad alcohol, maent hefyd
wedi dangos patrwm o fwy o yfed ymhlith y
teithwyr na ddewiswyd yn “yrwyr sobr”.191 Fel y
nododd ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Bangor a
^
Glyndw
r, “efallai mai’r agwedd fwyaf problemus
ar y negeseuon hyn yw’r ffaith eu bod yn annog
yr yfwr i drosglwyddo’r cyfrifoldeb i eraill...Mae
dynodi “gyrrwr sobr” yn troi pobl yn yfwyr cyfrifol
[yn eu tyb eu hunain], [gan] y gallant yfed cymaint
â phosibl heb boeni am y canlyniadau”.192
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Bu rhai rhaglenni hyfforddi i weinyddion a barmyn
ynghylch cadw cwsmeriaid rhag gyrru’n feddw, a
gwelwyd effeithiau da o rai o’r rhain o ran lleihau
yfed gormodol ac annog yfwyr i fynd am ddiodydd
di-alcohol. Mae’r effaith hon yn fwy os yw’n cydfynd ag amodau trwyddedu fel rhan o ymgyrch
gymunedol ehangach.193

“Trwy ddefnyddio sloganau niwlog a thactegau
hysbysebu eraill, mae’r diwydiant alcohol wedi
troi neges oedd i fod i atal niwed yn dacteg
farchnata glyfar sy’n cymodi eu beirniaid a’u
cwsmeriaid heb ddylanwadu dim ar iechyd
cyhoeddus.”
Adam E. Barry a Patricia Goodson, 2010198

Gyrru’r neges adref
Ar hyd y blynyddoedd, bu cyfres o
ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd er mwyn codi
ein hymwybyddiaeth am beryglon yfed a gyrru,
o “Don’t take your car for a drink” yn 1976194
i “PWYLLWCH! Peidiwch ag yfed a gyrru”
yn 2012.195 Er, ar y cyfan, nad oes llawer o
dystiolaeth bod ymgyrchoedd addysg am alcohol
ar eu pen eu hunain yn effeithiol wrth ddylanwadu
ar ymddygiad yfed y boblogaeth, mae tystiolaeth
ryngwladol gadarn y gall ymgyrchoedd
cyhoeddusrwydd penodol i leihau achosion o yfed
a gyrru gael effaith sylweddol, yn enwedig pan
gaiff y cyhoeddusrwydd ei ategu gan drefniadau
plismona cadarn.196 Dangosodd un adolygiad o
ymgyrchoedd cyfryngol torfol i leihau gyrru dan
ddylanwad alcohol fod ymgyrchoedd sydd wedi’u
cynllunio a’u gweithredu’n dda ac sy’n cyrraedd
eu cynulleidfaoedd yn ddigonol yn lleihau achosion
o yrru dan ddylanwad alcohol o ganolrif o 13%. Er
hynny, un mater pwysig y mae angen ei ddatrys
o hyd yw i ba raddau y dylai’r diwydiant alcohol
chwarae rhan mewn ymgyrchoedd o’r fath.
“Mae’n dda gennym barhau’r ymgyrch
hon i addysgu gyrwyr i dderbyn cyfrifoldeb,
yn enwedig yn ystod tymor y Nadolig.
Mae’r bumed rhan hon o’n partneriaeth yn
canolbwyntio ar addysg fel y ffordd fwyaf
effeithiol i daclo yfed alcohol. Er bod y
cyfanswm sy’n mentro gyrru’n feddw wedi
lleihau’n aruthrol yn ystod yr 20 mlynedd
ddiwethaf, mae angen atgoffa gyrwyr newydd
a dibrofiad o hyd am y perygl. Mae un gyrrwr
meddw yn un gormod.”
Denis O’Flynn, Pernod Ricard UK, 2012197
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Yn 2003, dadleuodd Llywodraeth Cymru y “dylid
ceisio cael cyfraniad gan y diwydiant diodydd (yn
enwedig y sefydliad sy’n cynrychioli’r Portman
Group) tuag at dargedu negeseuon yn erbyn
yfed a gyrru at rannau penodol o’r farchnad”.199
Er hynny, yn fwy diweddar, casglwyd tystiolaeth
bod ymgyrchoedd a noddir gan y diwydiant
diodydd i hyrwyddo arferion yfed synhwyrol mewn
gwirionedd yn hyrwyddo yfed yn gyffredinol.200 Un
rheswm clir am hyn yw bod negeseuon y diwydiant
am ddefnyddio ei gynhyrchion mewn ffordd
synhwyrol yn aml yn cael eu cyflwyno yng nghyddestun deunyddiau sy’n hyrwyddo buddiannau
cadarnhaol yfed lefelau normal o alcohol. Fel y
nododd ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Bangor a
^
Glyndw
r yn 2011, “er bod yr ymgyrchoedd yn
nodi mathau annymunol penodol o ymddygiad
megis yfed a gyrru, maent yn normaleiddio
ac yn hyrwyddo yfed yn gyffredinol”.201 Mewn
gwirionedd, ni ellir disgwyl dim gwahanol, o
ystyried na all y diwydiant diodydd bwysleisio
peryglon cynhenid alcohol ormod heb danseilio ei
fasnach ei hun. Mae hyn, felly, yn codi cwestiynau
difrifol o ran effeithiolrwydd ymgyrchoedd
ymwybyddiaeth yfed a gyrru, sy’n ymgyrchoedd
marchnata alcohol i bob pwrpas, wrth hyrwyddo
arferion yfed synhwyrol ymhlith gyrwyr neu unrhyw
un arall. Yn wir, awgrymwyd y gall ymgyrchoedd
addysg alcohol dan nawdd y diwydiant alcohol
hyd yn oed gynyddu’r perygl o niwed.202 O ystyried
hyn, mae’n anodd gweld bod gan gynhyrchwyr
diodydd alcoholig unrhyw ran i’w chwarae fel
partneriaid mewn unrhyw ymgyrch yfed synhwyrol
– gan gynnwys ymgyrchoedd yfed a gyrru – er bod
mwy o gyfle, o bosibl, i rai manwerthwyr alcohol,
yn enwedig siopau a thafarndai sy’n gallu mynd ati
i hyrwyddo diodydd di-alcohol.

Trafodaeth ac
argymhellion
Trafodaeth
“Ddeugain mlynedd yn ôl, roedd y rhan fwyaf o
bobl yn ei weld yn beth digrif. Nawr, rydym ni’n
ei gymryd lawer mwy o ddifri’. Os yw rhywun
rydym yn ei ’nabod wedi anafu rhywun wrth
yrru’n feddw, mae gennym olwg go salw arno
ef...Gyda’n gilydd, rydym yn gwgu arno.”
Charles Moore, 2007203
Yn 1967, gan wynebu gwrthwynebiad i’w
hymdrechion yn erbyn yfed a gyrru, ceryddodd
y Gweinidog Trafnidiaeth, Barbara Castle,
ynadon am fod yn “nodedig o lac wrth ymdrin â
throseddau gyrru ar yr egwyddor y gallai’r sefyllfa
anffodus ddigwydd i unrhyw un”.204 Un peth sy’n
amlwg iawn yw bod yr agwedd honno, i raddau
helaeth, wedi diflannu yn ystod y degawdau
diwethaf. Mae hyd yn oed y rheini sy’n yfed a
gyrru fel petaent yn ymwybodol eu bod yn mynd
yn groes i safonau cymdeithasol. I raddau helaeth,
mae gyrwyr meddw bellach yn cael eu hystyried
fel yr enghraifft bennaf o’r “lleiafrif difeddwl nad
yw’n deall sut i yfed yn synhwyrol” y cyfeiriwyd
ato gan Brif Weithredwr y Gymdeithas Masnachu
Gwin a Gwirodydd, Jeremy Beadles, yn 2010 gan
eu cymharu â’r “mwyafrif distaw” sy’n haeddu’r
“rhyddid o hyd i fwynhau alcohol heb gael eu
cosbi”.205
“Mae rheswm na lwyddasom i ddatrys
y broblem gyrru’n feddw yn y wlad hon,
sef bod carfanau fel y Bwrdd Diogelwch
Trafnidiaeth Cenedlaethol yn mynnu targedu
yfwyr cymdeithasol cymedrol a chyfrifol yn lle’r
cnewyllyn caled o yrwyr meddw sy’n achosi’r
rhan fwyaf o farwolaethau trwy yfed a gyrru.”
Sarah Longwell, Sefydliad Diodydd America,
2013206

Er hynny, mae angen i ni fod yn ofalus iawn
rhag meddwl am unrhyw un sy’n yfed a gyrru fel
pe baent mewn dosbarth cwbl ar wahân, fel y
gwnawn yn aml â’r sawl gyda “phroblem yfed”,
gan eu hystyried yn gwbl wahanol i’r rhelyw o
yfwyr call.207 Yn 2010, daeth Adolygiad North i’r
casgliad “nad yw’r ystrydeb o’r sawl sy’n yfed
ac yn gyrru bellach yn ddarlun defnyddiol...Nid
yw’r rhai sy’n yfed yn anghymedrol a gyrru i’w
cael i gyd, fel y tybiwyd gynt, ymhlith dynion
ifanc; ac nid ydynt ychwaith o reidrwydd yn
glinigol ddibynnol ar alcohol. Nid ydynt pob un
yn gwrthod safonau’r gymdeithasol ar y mater
hwn, eithr yn peidio â chydymffurfio â nhw’n
ymarferol”.208 Tynnodd yr Adolygiad sylw at rai
carfannau penodol yr oedd eu hagweddau at yfed
a gyrru yn wrth-gymdeithasol yn y bôn, er mai
lleiafrif oedd y rhai, yn sicr:
• “Herwyr” – sy’n meddwi ac yn gyrru heb
ystyried terfynau cyfreithiol
• “Estrysod” – sy’n gyrru dros y terfyn yn llawer
amlach nag y maent yn ei gredu, ond yn
bwrw’r bai ar amgylchiadau a phobl eraill209
“[Mae gennym] amharodrwydd cyffredin i
gydnabod mai sbectrwm yw camddefnyddio
alcohol ac nad yw’r ffin rhwng defnyddio
alcohol yn iachus a’i gamddefnyddio bob
amser yn glir. Bydd llawer ohonom yn symud
yn ôl ac ymlaen rhwng patrymau yfed iach
ac afiach dros amser, ac am y rheswm hwn
nid yw’n ddefnyddiol nac yn onest priodoli
^
yfed problemus i grw
p ar wahân o ‘yfwyr
problemus’.”
Alcohol Concern, 2012210

“Mae troseddau gyrru’n feddw yn dynn
ynghlwm wrth oryfed a phyliau o yfed mawr,
sy’n broblem iechyd cyhoeddus fawr yn y
gymdeithas sydd ohoni.”
Alan Wayne Jones, 2010211
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Mae’r gwahanol ffyrdd y gwelwn yfed a gyrru yn
ddrych i raddau helaeth o’r ddau brif fodel ar gyfer
meddwl am alcohol yn ei cymdeithas:212
• Y model penderfyniadau cyfrifol, sy’n
ystyried alcohol yn sylwedd niwtral sydd troi’n
yn broblemus pan fydd ei ddefnyddwyr yn
gwneud penderfyniadau gwael
• Y model lleihau peryglon ffordd o fyw, sy’n
ystyried alcohol yn sylwedd problemus ynddo’i
hun sy’n effeithio ar allu’r rhai mewn perygl.
Mae’r model penderfyniadau cyfrifol yn beio’r
defnyddiwr am gamddefnyddio alcohol. Mae’r
model lleihau peryglon ffordd o fyw yn cydnabod
rôl y cynnyrch (boed yn alcohol, tybaco, neu
gynhyrchion eraill a all fod yn gaethiwus, fel
gamblo). Defnyddir yr ail o’r ddwy ddamcaniaeth
yn gyffredinol ym maes hybu iechyd erbyn hyn,
er mwyn ymdrin â phroblemau alcohol o fewn
ein cymdeithas. Y ddamcaniaeth gyntaf sy’n sail
i negeseuon “yfed cyfrifol” y diwydiant alcohol
yn ei hysbysebion. Fel y nododd ymchwilwyr
^
ym Mhrifysgolion Bangor a Glyndw
r yn 2011,
ystyrir problem yfed a gyrru yn aml yng nghyddestun negeseuon sy’n awgrymu y gallwn yfed yn
ormodol ac yn gyfrifol ar yr amod na fyddwn yn
gyrru.213 Yn y fath fodd, mae defnyddio alcohol ar
yr heol yn cael ei symud o’i gyd-destun priodol fel
rhan o gydberthynas ein cymdeithas ag alcohol
fel sylwedd sy’n gymdeithasol dderbyniol ond
a all fod yn beryglus. Mae Alcohol Concern yn
credu bod rhaid roi heibio’r rhaniad ffug hwn, a
chychwyn trafodaeth aeddfed, onest ac agored
am y rhan y mae alcohol yn ei chwarae yn ein
cymdeithas a’n bywydau cymdeithasol.
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Argymhellion
Er mwyn gostwng yfed a gyrru, ac er mwyn
hyrwyddo amgylchedd di-alcohol i yrwyr, mae
Alcohol Concern yn argymell y canlynol:

Argymhelliad 1
Fel yr argymhellwyd gan Adolygiad North,214
ac yn unol â’r arfer cyffredin yn y rhan fwyaf
o’r Undeb Ewropeaidd, dylid gostwng y terfyn
alcohol yn y gwaed ar gyfer Cymru a Lloegr o
80mg i 50mg ymhob 100ml o waed. Os nad
yw Llywodraeth Prydain am fynd â’r maen i’r
wal, dylid datganoli’r pwerau angenrheidiol i
Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn cyd-fynd
ag unrhyw newid i’r terfyn alcohol yn y gwaed,
bydd angen cyhoeddusrwydd cenedlaethol yn
egluro’r newid a’i oblygiadau.

Argymhelliad 2
Ar ba bynnag lefel y gosodir y terfyn alcohol
yn y gwaed, dylai pob neges sy’n ymwneud
ag yfed a gyrru bwysleisio’r ffaith y bydd hyd
yn oed symiau bach o alcohol yn y gwaed yn
effeithio ar allu gyrrwr i reoli cerbyd, ac egluro
mai osgoi alcohol yn llwyr cyn gyrru yw’r
dewis mwyaf diogel. Dylid pwysleisio hefyd
peryglon gyrru bore trannoeth yfed, a’r cosbau
cyfreithiol posibl am yrru uwchben y terfyn.

Argymhelliad 3

Argymhelliad 5

O gofio’r gwrthdaro amlwg rhwng angen
masnachol y diwydiant diodydd i hyrwyddo
gwerthu eu cynhyrchion alcoholig yn benodol
ac i hyrwyddo diota’n gyffredinol, a’r nod o
hyrwyddo yfed yn gymedrol ac ymwrthod ag
alcohol pan fo’n briodol, ni ddylai fod gan
y diwydiant alcohol unrhyw ran wrth lunio
addysg a gwybodaeth am yfed synhwyrol
a’u cyflwyno, gan gynnwys ymgyrchoedd yn
erbyn yfed a gyrru.

O ystyried peryglon amlwg gwneud alcohol ar
gael i’w yfed gan fodurwyr sy’n debygol o fod
yn teithio ar y terfyn cyflymder cenedlaethol
neu’n gyflymach, dylai’r gwaharddiad sydd
ar hyn o bryd ar werthu alcohol mewn
gorsafoedd gwasanaethau traffyrdd aros yn ei
le.

Argymhelliad 4
Er mwyn cryfhau cred gyrwyr eu bod yn
debygol gael eu harestio wrth yfed o dan
ddylanwad alcohol, dylid rhoi pwerau i’r
heddlu yng Nghymru a Lloegr stopio gyrwyr
a’u profi am alcohol ar unrhyw adeg, hyd
yn oed pan nad oes tystiolaeth o drosedd
benodol – “profion anadl ar hap”, chwedl
rhai. Fel y nodwyd yn Adolygiad North, “nid
yw ond yn synhwyrol ac yn briodol i’r heddlu
^
ddefnyddio’r pw
er estynedig hwn mewn
ffordd sydd wedi’i thargedu ac wedi’i seilio ar
wybodaeth”.215

Argymhelliad 6
Dylid cynnal gwaith ymchwil gynhwysfawr
weld pa mor berthnasol ac addas i’r wlad
hon yw:
• Deddfau “cynwysyddion agored”, gan
edrych yn benodol ar gofnodion yr
heddlu am bresenoldeb a phwysigrwydd
cynhwysyddion diodydd alcoholig agored
mewn cerbydau a fu mewn gwrthdrawiad
• Cloeon injan, yn enwedig ar gyfer cerbydau
gwasanaeth cyhoeddus a cherbydau
masnachol
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