
 
 

Cofnodion Cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Gamblo Problemus    
Gynhaliwyd ar 20ed o DACHWEDD 2018 yn  

Stafell Gynadledda Llawr 1af , Tŷ Hywel, rhwng 12.30 a 13.20 
 

Presennol Roedd yr AC canlynol yn bresennol: Mick Antoniw (Cadeirydd y Grŵp 
Trawsbleidiol), Dr Dai Lloyd, Darren Millar, a Jenny Rathbone. Hefyd yn 
bresennol roedd Parchg. Steven Bunting (Eglwys yng Nghymru), yr Athro Bev 
John, Dr Gareth Roderique-Davies (PDC), Oliver John (Coleg Brenhinol 
Seiciatreg Cymru), Ieuan Richard (cynrychioli swyddfa John Griffiths AC) Karen 
Ozzati (Prif Weithredwr WCADA) Iain Corby (Dirprwy Brif Weithredwr 
GambleAware), Tim Miller (Cyfarwyddwr Gweithredol y Comisiwn Gamblo), 
Daniel Bliss (Rheolwr Cysylltiad y Comisiwn Gamblo â’r Hapddalwyr) a 
Wynford Ellis Owen.  
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Croesawodd Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol, bawb i’r cyfarfod – gan 
ddymuno’n dda i gynrychiolwyr PDC gan fod eu gwaith ymchwil ar gamblo yn cael ei 
ystyried ar gyfer Gwobr Impact UCWsy’n dathlu gwaith ymchwil academaidd sy’n gwneud 
argraff. Diolchodd hefyd i  Iain Corby (Dirprwy Brif Weithredwr GambleAware) a Tim Miller 
(Cyfarwyddwr Gweithredol y Comisiwn Gamblo) am deithio mor bell i roi tystiolaeth i’r 
Grŵp. 

 
Tystiolaeth Iain Corby (Dirprwy Brif Weithredwr GambleAware) 

Gweledigaeth GambleAware yw y bydd llai o bobl ym Mhrydain yn dioddef o niwed sy’n 
gysylltiedig â gamblo. Mae GambleAware yn gweithio tuag at wireddu’r weledigaeth hon drwy: 

 Ehangu dealltwriaeth y cyhoedd o’r niwed sy’n gysylltiedig â gamblo, yn arbennig fel 
mater o Iechyd Cyhoeddus 

 Hyrwyddo achos lleihau niwed i adeiladu gwydnwch, yn arbennig mewn perthynas â’r 
ifanc a rheini sydd fwyaf agored i niwed drwy gamblo; a 

 Helpu rheini sy’n datblygu niwed sy’n gysylltiedig â gamblo i gael y gefnogaeth sydd ei 
hangen arnynt yn gyflym ac effeithio. 

Pwysleisiodd Iain fod  GambleAware yn “hollol annibynnol o’r diwydiant gamblo”. Mae’n derbyn 

0.1% o holl gynnyrch gamblo sydd bron yn £10m y flwyddyn ddiwethaf. Ei brif bartner triniaeth 



 
yw  GamCare. Mae GambleAware mewn trafodaethau ar hyn o bryd gyda Llywodraeth Cymru 

ynglyn â sefydlu clinig yng Nghymru ar gyfer achosion dwys. “Bydd y ddau nesaf y byddwn yn eu 

hagor yng Nghrmru a’r Alban. Dylai pob un o’r Cenhedloedd gael eu clinig eu hunain.” Yn 

ogystal, mae GambleAware mewn trafodaethau gyda swyddogion Llywodraeth Cymru gyda’r 

bwriad o sefydlu Panel Ymgynghol Cymreig ar Gamblo.  Bydd y panel hwn yn cynghori 

ymddiriedolwyr  GambleAware ar weithgarwch yr elusen yng Nghymru. Gwahoddodd Iain y 

Grŵp Trawsbleidiol i ddewis cynrychiolydd i eistedd ar y Panel. Disgrifiodd Iain adroddiad y 

PSM mis Ionawr diwethaf fel  “a game changer” 

Aeth Iain ymlaen i ddisgrifio sut mae  GambleAware yn dylanwadu ar y meysydd canlynol: 

 Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac ymarferol i leihau niwed sy’n gysylltiedig 
â gamblo ym Mhrydain; 

 Buddsoddi mewn addysg, rhwystrad a’r ymyriaethau mwyaf effeithiol i leihau niwed sy’n 
gysylltiedig â gamblo ym Mhrydain o fewn yr adnoddau sydd ar gael; 

 Darparu gwybodaeth a chyngor am natur gamblo a’r peryglon a lle i ganfod help os bydd 
angen; 

 Ymestyn allan at grwpiau a chymdeithasau bregus i leihau niwed sy’n gysylltiedig â gamblo; 

 Gweithio mewn partneriaeth gyda chyfundrefnau, asiantiaethau ac arbenigwyr i helpu lleihau 
niwed sy’n gysylltiedig â gamblo; 

 Cyfrannu at ddatblygu polisïau cyhoeddus a chodi ymwybyddiaeth o’r heriau o leihau niwed 
sy’n gysylltiedig â gamblo.. 

 

Mae sut mae GambleAware yn gwneud unrhyw argraff ar broblemau Cymru gyda gamblo 
eithafol, pa stratedigaethau sydd mewn lle, deunydd cefnogi ayyb, a’i gobeithion am y dyfodol, yn 
y PowerPoint sydd wedi’i atodi. 

Tystiolaeth gan Tim Miller (Cyfarwyddwr Gweithredol y Comisiwn Gamblo) 

Roedd gan Tim ystadegau plaen am faint problemau gamblo yng Nghymru:  

         20,000 o gamblwyr problemus  

84,000 o gamblwyr mewn peryg 

54.7% wedi gamblo yn y 12 mis diwethaf 

6.4% o rai oedran 16-24 mewn peryg o ddatblygu problemau 

5.1% o rai oedran 25-34 wedi’u hadnabod fel gamblwyr mewn peryg  



 
501 o dai trwyddedig (y tri uchaf = 79 Caerdydd, 30 Casnewydd, 25 Abertawe) 

Gosododd allan hefyd y prif feysydd ffocws i’r Comisiwn Gamblo (CG): HYSBYSEBU 

 

• 80% o rai oedran 11-16 wedi gweld hysbysebion gamblo ar y teledu 

• 70% wedi gweld hysbysebion gamblo ar y cyfryngau cymdeithasol a  66% ar wefannau 

• O  31 Hydref bydd y CG yn gallu dirwyo gweithredwyr sy’n torri rheolau  ASA  

• Mae’r CG yn rhannu’r gofid y gall hysbysebu a marchnata arwain at niwed yn gysylltiedig â 
gamblo i bobl ifanc a phobl fregus  

• Mae’r CG yn gweithio gyda Bwrdd Strategaeth Gamblo Cyfrifol a  GambleAware i 
archwilio’r materion hyn. 
t 

 AMDDIFFYN PLANT. Mae CG wedi gosod allan ymrwymiadau pellach i amddiffyn plant a 
phobl ifanc  

• Wedi profi ufudd-dod tafarndai parthed pobl ifanc o dan 18 yn chwarae peiriannau Categori 
C  

• Graddfa methiant bron yn  90% 

• Rhaid i ddefnyddwyr gael mesuriadau amddiffyn mewn lle i rwystro defnydd ac adolygu sut 
y gall diogelwch gael ei gryfhau 

• Mae diogelu plant yn yr oes ddigidol hon yn gofyn am ddulliau gweithredu amlochrog 

• Cyhoeddwyd ar adroddiad diweddaraf  ‘Young people and gambling report’ ar Dachwedd 
21ain  

Yn ogystal, canolbwyntiodd Tim ar WAITH Y COMISIWN YNG NGHYMRU 

• Mae gan y CG ddau Swyddog Cydymffurfio yng Nghymru - yn gweithio mewn partneriaeth 
ag awdurdodau lleol, gan gynnwys ymweld ar y cyd a hyfforddi. Rhai enghreifftiau: 

o Lleoli peiriannau yn anghyfreithlon yng Nghastell Nedd a  Phort Talbot (Chwefror 
18) 

o Cyngor Bwrdeistref Penybont yn dod ag achos oherwydd peiriannau 
anghyfreithlon (Mawrth 18) 

o Hyfforddi pwyllgor trwyddedu Powys (Hydref 18) 



 
• Gweithio gyda Cyngor ar Bopeth yng Nghasnewydd i godi ymwybyddiaeth o niwed yn 

gysylltiedig â gamblo 

• CG yn cynnal digwyddiad gyda Chyfarwyddwr Amddiffyn Cyhoeddus Cymru  

• Yn cyhoeddi papur ymgynghorol ar gyfer Cynghorau Lleol a darparwyr Iechyd Cyhoeddus 
lleol ar niwed sy’n gysylltiedig â gamblo  

• CG yn cefnogi Prif Swyddog Meddygol Cymru ar ei adroddiad blynyddol, oedd yn cynnwys 
am y tro cyntaf ffocws penodol ar niwed sy’n gysylltiedig â gamblo 

Mae Tim wedi sicrhau bod ei gyflwyniad llawn yn y PowerPoint atodedig. 

Diolchodd MICK ANTONIW AC i Iain a Tim am eu cyflwyniadau, yna cafwyd sesiwn Holi ac 
Ateb.  

1. Gofynnodd Darren Millar AC oedd yna gysylltiad wedi bod gyda Llywodraeth 
Cymru parthed adnoddau cwriciwlwn i ysgolion. Atebiad negyddol roddod Iain 
Corby  “Na, dim digon o gysylltiad o bell ffordd.” 

2. Gofynnodd Dai Lloyd AC beth ellid ei wneud am y nifer fawr o hysbysebion gamblo 
sydd i’w gweld. Ymateb Tim oedd bod y pwerau gan lywodraeth y DU – bod rhaid 
parhau i roi pwysau ar y diwydiant gamblo,  “meant yn gwybod ei fod yn effeithio’u 
henw da a’u safiad mewn cymdeithas.” Ychwanegodd Iain fod hanner yr 
hysbysebu/marchnata arlein. “Rydym yn poeni am y teledu ond peidiwn ag 
anwybyddu’r rhyngrwyd – edrychwch ar faint o hysbysebion mae plant a phobl ifanc 
yn yn eu gwylio arlein.” 

3. Holodd Mick Antoniw AC am y tebygrwydd rhwng dulliau marchnata’r diwydiant 
gamblo â’r diwydiant tobacco.  Dywedodd Tim mai gwell cymhariaeth fyddai gyda’r 
diwydiant alcohol. Bydd y  ffaith bod gamblo yn awr yn fater Iechyd Cyhoeddus yn 
canolbwyntio meddyliau. 

4. Gofynnodd Darren Millar AC a oedd  GambleAwrae yn cadw gwyliadwriaeth ar  ei 
wariant yng Nghymru. “Ydym” yn ôl Iain, “mae’r Athro  Robert Rogers wedi 
gwneud astudiaeth inni. Bydd y Bwrdd Ymgynghori Cymreig yn cadw golwg ar hyn.”  
Atgoffodd Iain yr aelodau nad yw Cymru yn cyfrannu i’r Arolwg Iechyd  (Health 
Survey).  

5. Cytunodd Mick Antoniw AC a bod hyn yn rhywbeth “mae’n rhaid i ni roi pwysau ar 
Lywodraeth Cymru i gymryd rhan ynddo.” 

6. Holodd Jenny Rathbone AC a oedd unrhyw bwrpas mewn comisiynu mwy o waith 
ymchwil yn wyneb y maint sydd wedi’u wneud eisoes mewn gwledydd eraill, 



 
Awstralia yn benodol. Onid ydy gamblo yr un peth ym mhobman? Atebodd Iain bod 
“ystod fwy eang i gamblo yn y DU nag sydd yn Awstralia.” 

7. Rhannodd y Parchd Steven Bunting am ganlyniadau negyddol gamblo ar aelodau ei 
deulu ef ac fel roedd ei blentyn yn chwarae Fortnite, gan ddysgu’n gyflym bod 
profiadau pleserus i’w cael ond iddo dalu amdanynt.  

Ar hyn, gadawodd y Cadeirydd ac AC eraill y cyfarfod i fynychu sesiwn llawn o’r Cynulliad 
yn y Senedd. Cadeiriwyd gweddill y sesiwn gan WEO. 

8 Gofynnodd Gareth Roderique-Davies a oedd modd symud tuag at annibyniaeth lwyr 
o’r diwydiant gamblo ac oddi wrth yr ymgyrch Gamblo Cyfrifol. Atebodd Iain “Nid 
oes gan  GambleAware gynrycholwyr o’r diwydiant gamblo ar ei Fwrdd. Newid ein 
henw oedd y prawf mwyaf ein bod wedi newid ein ffyrdd.”  

9 Gofynnodd yr Athro Bev John beth sy’n hysbysu’r cwestiynau ymchwil mae  
GambleAware yn eu gosod. “Does dim pwrpas mewn dyblygu ymchwil sydd eisoes 
wedi’i wneud.” Anogodd Iain bobl i gyfeirio unrhyw bryderon at y Bwrdd Gamblo 
Cyfrifol (Responsible Gambling Board), gan mai ‘nhw sy’n gosod meini prawf y 
gwaith ymchwil.  

10 Holodd Karen Ozzati a oedd unrhyw ymchwil wedi’i wneud mewn carchardai 
Cymru.  “Na,dyw ymchwil ond wedi’i wneud mewn un carchar yn Lloegr.”   

11 Gofynnwyd i Iain a Tim am y cysylltiad rhwng gamblo ac iselder ysbryd. 
Rhybuddiodd Iain bod angen bod yn ofalus, nad iselder ysbryd oedd yr unig risg, a 
bod peryg i hyn arwain at achub croen y diwydiant gamblo. Dyw niwed yn 
gysylltiedig â gamblo ddim yn gwahaniaethu.” 

 Pan ddaeth yr awr i ben, diolchodd WEO i’r prif siaradwyr am eu cyflwyniadau ac am ymateb mor 
barod i gwestiynau a phryderon aelodau’r Grŵp Trawsbleidiol. 
 
 

 Nid oedd unrhyw fusnes arall. 
 

 DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf fydd CHWEFROR 12ed  yn Stafell Gynadledda A 12.30 i 13.30 
. 
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