
 
 

Cyfarfod ar y cyd rhwng y Grŵp Trawsbleidiol ar Gamblo Problemus a’r Grŵp Trawsbleidiol ar 
Blant a Phobl Ifanc  

a gynhaliwyd ar 19 Mehefin 2018 yn 
Ystafell Bwyllgora 4, rhwng 12.30 a 13.20 

 
Presennol  Estynnwyd gwahoddiad i aelodau’r ddau Grŵp Trawsbleidiol, Aelodau eraill a’r 

cyhoedd. Roedd yr Aaelodau a ganlyn yn bresennol: Mick Antoniw (Cadeirydd y 
Grŵp Trawsbleidiol ar Gamblo Problemus), David Rees, Dr Dai Lloyd, John 
Griffiths, Jayne Bryant, Jenny Rathbone, Julie Morgan (Cadeirydd y Grŵp 
Trawsbleidiol ar Blant a Phobl Ifanc) 

Ymddiheuriadau Dim 
 

 
 

 
Gweithgarwch 
 

1  

Croesawodd Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Gamblo Problemus, 
bawb i’r cyfarfod - yn arbennig Julie Morgan AC, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Blant a 
Phobl Ifanc a gofynnwyd i bawb gyflwyno’u hunain. 

 

Yna, cyflwynodd Mick Antoniw AC yr Athro Samantha Thomas (a’i myfyriwr ymchwil PhD, 
Hannah Pitt, a’r Athro Rebecca Cassidy o Goldsmiths, Prifysgol Llundain,) a siaradodd ag 
aelodau’r ddau Grŵp Trawsbleidiol am 25 munud. 

 

Samantha Thomas - Canolfan ymchwil iechyd y boblogaeth - ysgol iechyd a datblygiad 
cymdeithasol - cyfadran iechyd - Prifysgol Deakin. 

Trafododd yr Athro Thomas ei gwaith ymchwil a’i phrofiad ym maes gamblo yng nghyd-
destun Awstralia. O ganlyniad i’w hymchwil a’i gwaith lobio, mae hysbysebion gamblo 
wedi’u gwahardd yn ystod gemau byw yn Awstralia. Trafododd y diwydiant gamblo a’i 
strategaeth hysbysebu.  

 
Trosolwg 
  
     1. Wrth ymdrin â gamblo fel problem  iechyd y cyhoedd, ystyrir y niwed personol, 

cymdeithasol-ddiwylliannol, amgylcheddol, diwydiannol a gwleidyddol y gall gamblo ei 
greu a’r dulliau mwyaf effeithiol o ymateb i hyn 

2. Mae ffocws sylweddol ar y ffactorau a allai gyfrannu at normaleiddio gamblo, yn arbennig i 
blant. Dyma sut y mae Thomas et al [2018] yn diffinio hyn: 

  



 
The interplay of socio-cultural, environmental, commercial and political processes which 
influence how different gambling activities and products are made available and accessible, 
encourage recent and regular use, and become a socially and culturally accepted part of 
everyday life for individuals, their families, and communities. [Thomas et al, 2018. A public health 
investigation into the determinants of the normalisation of gambling] 
  

3.     Mae’r cysylltiad rhwng cwmnïau betio a chwaraeon wedi cyfrannu at y prif bryderon yn 
ymwneud â normaleiddio gamblo. 

 
4.      Wrth ystyried fframweithiau rheoleiddio sy’n gysylltiedig â hysbysebu gamblo, mae’n bwysig 

ystyried cynnwys yr hysbysebion a phryd y cânt eu dangos.  
 

5.      Gall rhai strategaethau penodol a ddefnyddir mewn hysbysebion gamblo apelio’n fawr at 
bobl ifanc - bargeinion, hiwmor, cymeradwyaeth sêr poblogaidd, cymeriadau cartŵn, 
ymgyrchoedd hyrwyddo’n gysylltiedig ag ennill arian, ymgyrchoedd hyrwyddo sy’n cyd-fynd â 
chodau chwaraeon. Mae plant yn dweud eu bod yn ymddiried mewn hysbysebion os yw athletwyr 
yn ymddangos ynddynt.  

 
6.      Mae tystiolaeth glir bod hysbysebu’n normaleiddio gamblo ymysg plant sy’n mwynhau 
chwaraeon. Mae 75% o blant yn meddwl bod gamblo’n rhan arferol o chwaraeon ac yn dweud 
mai’r rheswm dros hynny yw’r hysbysebion gamblo y byddant yn eu gweld. 

 
7.      Mae plant yn gweld gamblo fel: 

 
a.       Ffordd bleserus o wneud arian 
b.       Rhywbeth hawdd a difyr i’w wneud 
c.       Rhan o chwaraeon a rhan o hunaniaeth cefnogwyr chwaraeon. 
 

8.      Mae pobl ifanc yn ei chael yn hawdd cofio brandiau gamblo ac maent yn ymwbydodol iawn 
ohonynt. Gall 75% enwi o leiaf un  cwmni gamblo. Gall 25% enwi pedwar neu ragor. 

  
9.      Mae rhai dulliau marchnata’n fwy pwerus nag eraill. Mae pobl ifanc yn credu bod llai o risg 
yn gysylltiedig â rhai bargeinion sy’n cael eu hyrwyddo (fel cynigion i roi arian yn ôl iddynt) ac, 
oherwydd y bargeinion hyn, mae rhai’n credu nad oes modd colli wrth gamblo. 
  
Beth y dylem eu hosgoi wrth geisio lleihau niwed? 
  
Mae’r diwydiant yn dadlau o blaid: 
 Codau hunanreoli gwirfoddol 
 Ymgyrchoedd gamblo cyfrifol  
 Ffocws ar addysg 
 Partneriaethau a chydbwysedd 
  
Sut i ddiogelu iechyd y cyhoedd  
  

1. Cyd-destun rheoleiddio a pholisïau cryf, ffocws penodol ar ddeddfu a gorfodi cyfyngiadau ar 
hysbysebion. 



 
2. Gwahardd y diwydiant rhag bod yn rhan o’r gwaith o ddatblygu polisïau, gwaith ymchwil ac 

addysg.  
“Parties should protect the formulation and implementation of public health policies for tobacco 
control from the tobacco industry to the greatest extent possible.” - Confensiwn Fframwaith 
Sefydliad Iechyd y Byd ar Reoli Tybaco 
  

3. Datblygu ymgyrchoedd annibynnol, ar sail tystiolaeth. 
4. Treth POC i ariannu gwaith ymchwil, triniaethau ac addysg drwy sefydliad sy’n 

gweithredu’n annibynnol (fel Cancer Council Victoria, Awstralia). 
 

Yna, cafwyd sesiwn holi ac ateb. 

Diolchodd cadeiryddion y ddau Grŵp Trawsbleidiol i’r Athro Thomas am ei chyflwyniad 
effeithiol ac ysbrydoledig. 

 
 DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

 
Dyddiad cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Gamblo Problemus fydd 2 Hydref (12.30 – 13.30) 

yn Ystafell Gynadledda B, Tŷ Hywel. 
 
 

 
 
 
 
 
Cadeirydd……………………. 
 
Dyddiad………………………….. 


