
Adran 1 

Crynodeb gweithredol 
Cefndir 
• Ofcom (y Swyddfa Gyfathrebiadau) yw rheoleiddiwr y diwydiannau 

cyfathrebiadau yn y DU gyda chyfrifoldebau ar draws teledu, radio, 
gwasanaethau telegyfathrebiadau a chyfathrebiadau di-wifr. Sefydlwyd Ofcom ar 
29 Rhagfyr 2003 ac mae’n disodli’r Comisiwn Teledu Annibynnol, yr Awdurdod 
Radio, y Comisiwn Safonau Darlledu, Oftel a’r Asiantaeth Cyfathrebiadau Radio. 

 
• Yr Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA) yw’r corff hunan reoleiddio yn y DU ar 

gyfer sicrhau bod yr holl hysbysebion yn gyfreithiol, yn weddus, yn onest ac yn 
eirwir. Sefydlwyd ASA ym 1962 gan y diwydiant marchnata er mwyn rheoleiddio 
hysbysebion oedd yn ymddangos yn y cyfryngau heb fod yn gyfryngau darlledu 
(e.e. y wasg, posteri, sinema). Rhaid i gyfathrebiadau marchnata yn y cyfryngau 
nad ydynt yn darlledu cydymffurfio gyda Chôd Hysbysebu, Hyrwyddo Gwerthiant 
a Marchnata Uniongyrchol Prydeinig (Côd CAP). 

 
• Mae Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn ei gwneud yn ofynnol i Ofcom adolygu ei 

swyddogaethau a thalu sylw i ba raddau y mae ei ddyletswyddau yn debygol o 
gael eu hyrwyddo neu eu diogelu gan hunan reoleiddio effeithiol. Yn erbyn y 
cefndir hwn, penderfynodd Ofcom y gallai ymagwedd hunan reoleiddio tuag at 
reoliadau hysbysebu wedi’i ddarlledu fod yn well ar gyfer trafod y mater cynyddol 
o gydgyfeiriant yn deillio o dwf cyfathrebiadau digidol yn hytrach na’r system 
statudol gyfredol. Credai hefyd y byddai un pwynt cyswllt i ddefnyddwyr ar gyfer 
materion hysbysebu ar draws yr holl gyfryngau yn well i’r cyhoedd yn hytrach na’r 
ymagwedd ddarniog tuag at reoleiddio hysbysebu. 

 
• Felly ym mis Tachwedd 2004 dirprwyodd Ofcom y cyfrifoldeb o ddydd i ddydd 

dros gymhwyso codau hysbysebu darlledu i ASA (Asiantaeth Safonau 
Hysbysebu). Ar yr un pryd dirprwywyd y cyfrifoldebau dros  y Codau Safonau 
Hysbysebu Teledu a Radio i’r Pwyllgor Darlledu Ymarfer Hysbysebu (BCAP) y 
corff  sy’n gwneud rheolau i’r diwydiant yn cynnwys hysbysebwyr, asiantaethau a 
chyfryngau darlledu. Dim ond gyda chytundeb Ofcom y gall BCAP wneud 
newidiadau i’r Codau ac yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar ôl ymgynghori 
gyda’r Pwyllgor Ymgynghorol Hysbysebu annibynnol (AAC). 

 
• Yn gynharach ym mis Gorffennaf 2004 roedd Ofcom wedi ymgynghori ar gynigion 

i adolygu Adran 11.8 o’r Côd Safonau Hysbysebu ar gyfer hysbysebu teledu yn 
berthynol i ddiodydd alcoholaidd. Daeth y penderfyniad i adolygu’r rheolau yn 
erbyn cefndir o bryder cyffredinol am ymddygiad yfed ymysg pobl ifanc yn eu 
harddegau ac oedolion ifanc, yn cynnwys gôr yfed neu ymddygiad gwrth 
cymdeithasol yn gysylltiedig gydag yfed. Un o dasgau cyntaf BCAP, yn dilyn 
contraction allan, oedd dyfeisio Nodiadau Canllaw yn cwblhau’r drefn hysbysebu 
alcohol arfaethedig. 

 
• Yn dilyn ymgynghori, daeth y rheolau newydd ar gyfer hysbysebu teledu i rym ar 

1 Ionawr 2005 gyda chyfnod o ras tan 30 Medi 2005 i hysbysebwyr oedd efallai 
eisoes wedi ymrwymo eu hunain i ymgyrchoedd nad oedd efallai yn cydymffurfio 
gyda’r rheolau diwygiedig. Ar y cyd gyda’r broses hon addasodd y Pwyllgor 
Ymarfer Hysbysebu (CAP) y rheolau alcohol yn y Côd Hysbysebu nad oedd yn 
darlledu. Ymysg amcanion eraill, anelwyd y newidiadau yn y Codau at atal apêl 
gryf hysbysebu alcohol i’r rhai dan 18 oed ac yn enwedig ei atal rhag bod yn 



gysylltiedig â diwylliant ieuenctid. Er enghraifft mae rheol newydd yn y Côd teledu 
yn ei gwneud yn ofynnol i hysbysebu alcohol ‘beidio â bod yn debygol o apelio’n 
gryf at bobl dan 18 oed, yn enwedig trwy adlewyrchu neu fod yn gysylltiedig â 
diwylliant ieuenctid’. 

 
• Mae’r rheolau newydd bellach wedi bod mewn grym am dros ddwy flynedd ac 

mae’r astudiaeth ymchwil a gynhaliwyd yn 20051 a ddarparodd feincnod ar gyfer 
deall agweddau tuag at ‘hysbysebu alcohol’ wedi’i ddiweddaru i edrych ar unrhyw 
newidiadau mewn agweddau ar ôl newid y rheoliadau. 

 
Mesur effaith newid rheoleiddiol 
• Prif amcan yr ymchwil hwn yw mesur i ba raddau y mae’r newidiadau i reolau 

hysbysebu alcohol yn 2005 wedi effeithio ar apêl detholiad o hysbysebion alcohol 
i bobl dan 18 oed. Mae’r ymchwil yn delio’n benodol gyda newidiadau’r Côd 
Safonau Hysbysebu i hysbysebu alcohol ar y teledu.. 

 
• Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys canfyddiadau’r ymchwil a gynhaliwyd ar ôl y 

newid rheoliadau ymysg pobl ifanc 11-21 oed yn y DU. Mae’r astudiaeth wedi’i 
dylunio mewn dull tebyg i’r astudiaeth meincnodi a gyhoeddwyd yn 2005 ac 
mae’r prif amcan a’r fethodoleg yn aros yr un fath - ymchwilio i apêl detholiad o 
hysbysebion alcohol gan ddefnyddio technegau ymchwil meintiol ac ansoddol. 

 
• Mae dau wahaniaeth allweddol rhwng astudiaeth 2005 a’r astudiaeth ôl don hon: 
 

o Edrychodd yr astudiaeth meincnodi yn fanwl ar ymddygiad yfed ac 
agweddau cyffredinol tuag at alcohol ac oherwydd y berthynas 
amlweddog rhwng pobl ifanc ac alcohol, mae’r canfyddiadau hyn yn 
annhebygol o fod wedi newid yn ddramatig dros y ddwy flynedd ddiwethaf 
ac felly nid ydynt wedi cael eu hymchwilio mor fanwl yn yr ymchwil ôl don.  

 
o Mae’r hysbysebion alcohol a brofwyd rhwng y ddwy don o ymchwil yn 

wahanol. Yn y  tonau ymchwil cyn ac ar ôl rheoleiddio cafodd y 
gweithrediadau eu dewis fel enghreifftiau o arddulliau a thechnegau 
hysbysebu wedi’u hanelu at y pegwn ifanc o’r farchnad alcohol 
gyfreithlon, ond a oedd hefyd yn debygol o apelio at y rhai dan 18 oed, yn 
hytrach na’u bod yn gynrychioliadol o weithrediadau o fewn y categori 
alcohol cyn ac ar ôl y newid rheoleiddiol. Mae’n werth nodi fodd bynnag, 
bod y broses o nodi’r gweithrediadau oedd yn diwallu’r meini prawf hyn yn 
fwy anos yn 2007, yn arwydd o dystiolaeth anecdotaidd o ddirywiad mewn 
nifer y gweithrediadau yn debygol o apelio at y rhai dan 18 oed yn dilyn y 
newid rheoleiddiol. O ganlyniad i hynny, mae’r hysbysebion a brofwyd yn 
yr ôl don yn cynrychioli i raddau'r ochr fwy miniog o’r farchnad.  

 
• Comisiynodd Ofcom ac ASA asiantaeth ymchwil annibynnol, Ipsos MORI i gynnal 

ymchwil ansoddol a meintiol ymysg pobl ifanc 11-21 oed. Cynhaliwyd 
dadansoddiad hefyd gan Ofcom i edrych ar y newidiadau mewn tueddiadau 
hysbysebu yn seiliedig ar ddata Nielsen Media.   

 

                                                 
1 Ofcom/ASA 2005 Young People and Alcohol Advertising – An investigation of alcohol 
advertising prior to the Advertising Code changes. 
http://www.asa.org.uk/NR/rdonlyres/CC8127C7-D1AE-4092-99B0-335FE2F2AA1/0/alcohol 
research 2005.pdf 

http://www.asa.org.uk/NR/rdonlyres/CC8127C7-D1AE-4092-99B0-335FE2F2AA1/0/alcohol


• Wrth geisio deall y newid mewn apêl detholiad o hysbysebion profwyd nifer o 
feysydd; cofio hysbysebion, hoffter, a oedd y bobl ifanc yn credu bod yr 
hysbysebion wedi’u hanelu atynt, a oeddent yn meddwl bod hysbyseb yn gwneud 
i’r ddiod edrych yn ddeniadol ac a fyddai’n annog pobl i yfed. Mae edrych ar ydy 
pobl ifanc yn meddwl bod hysbysebion wedi’u hanelu atynt ai peidio yn neilltuol o 
berthnasol i amcanion y newidiadau Côd. 

 
• Oherwydd y berthynas amlweddog rhwng pobl ifanc ac alcohol, ni all yr ymchwil 

hwn ond mynd rhyw faint o’r ffordd i ddeall effaith newid rheoleiddiol. Gellir profi 
apêl hysbysebion unigol a’r ffactorau sy’n gyrru apêl a gellir i raddau eu cymharu. 
Ond, mae’n bwysig nodi bod y farchnad hysbysebu alcohol nawr yn wahanol i’r 
hyn a ymchwiliwyd yn 2005. Mae pobl ifanc yn gweld llawer llai o hysbysebu 
alcohol ar y teledu yn 2007 nag yn 2005 ac mae’r mathau o gynnyrch sy’n cael ei 
hysbysebu yn wahanol iawn – felly ni ellir cymharu’r astudiaethau cyn ac ar ôl y 
don yn uniongyrchol.  

 
• Gellir tynnu rhai canfyddiadau clir o’r ymchwil ond oherwydd newidiadau yn y 

farchnad hysbysebu alcohol a newidiadau diwylliannol sydd wedi digwydd rhwng 
y ddwy don ni ellir priodoli’r rhain yn derfynol i’r newidiadau yn y Côd Hysbysebu. 

 
 
Crynodeb o’r newidiadau i’r Côd Hysbysebu 
• Gan adlewyrchu pryderon y Llywodraeth a fynegwyd yn ei  Alcohol Harm 

Reduction Strategy, cryfhawyd y Côd Hysbysebu mewn pedwar prif ddull fel bod 
y cyfyngiadau newydd, 2005, yn llymach ar: 

 
o Apêl gyffredinol hysbysebion alcohol i bobl ifanc, yn enwedig yfwyr dan 

oed a chyfeiriadau at ‘ddiwylliant ieuenctid’;   
 

o Cysylltu alcohol gyda rhyw, gweithgarwch rhywiol neu lwyddiant rhywiol; 
 

o Cysylltu alcohol gydag ymddygiad ymosodol, gwrth gymdeithasol neu 
anghyfrifol a 

 
o Darlunio trafod neu weini alcohol yn anghyfrifol. 

 
Amcanion ymchwil 
• Diben archfwaol yr ymchwil hwn yw mesur i ba raddau y mae newidiadau mewn 

rheolau hysbysebu alcohol wedi effeithio ar apêl hysbysebu alcohol i bobl ifanc 
dan 18 oed. Yn unol ag astudiaeth 2005, amcanion mwy penodol yr ymchwil  
hwn oedd archwilio:  

 
o Perthynas pobl ifanc gydag yfed ac alcohol – er enghraifft pryd y maent 

yn dechrau yfed a faint y maent yn ei yfed. 
 
o I ba raddau y gall detholiad o hysbysebion alcohol gael eu disgrifio fel rhai 

ar begwn mwy miniog y farchnad neu gael eu disgrifio fel rhai ag apêl 
‘ffiniol’ i bobl ifanc dan 18 oed. 

 
o Os oes hysbysebion alcohol yn apelio at bobl ifanc dan 18 oed, pam? 

 
• I ddiwallu’r amcanion hyn, cynhaliodd Ipsos MORI ymchwil ansoddol a meintiol 

rhwng Chwefror - Mehefin 2007. Ffocws y ddau ddarn o ymchwil oedd archwilio 



ymateb pobl ifanc i hysbysebu alcohol yn y diwylliant newid ôl rheoleiddiol a pha 
apêl oedd gan hysbysebion ar yr adeg hon.   

 
• Roedd yr ymchwil ansoddol yn cynnwys 11 grŵp trafod ar draws y wlad gyda 

phobl ifanc rhwng 14-21 oed. Fel ag yn 2005 dilynodd y cam ansoddol yr ymchwil 
meintiol wrth i ganfyddiadau’r astudiaeth ansoddol lywio’r broses o wneud 
penderfyniadau ynglŷn â pha hysbysebion i’w profi yn yr arolwg. Cadwyd ffurf y 
cam meintiol 2007 mor agos â phosibl at astudiaeth meincnodi 2005. Cynhaliwyd 
cyfweliadau ymysg sampl cynrychioliadol o 1,514 o bobl ifanc rhwng 11-21 oed 
ar draws y DU. 

 
• Profwyd nifer o hysbysebion ar y camau ymchwil ansoddol a meintiol. Fel gyda’r 

astudiaeth meincnodi nid detholiad ar hap oedd yr hysbysebion a ddefnyddiwyd 
yn yr astudiaeth ôl don ac fel y mae cwmpas prosiect o’r fath yn ei bennu, nid 
oeddent yn gynrychioliadol o’r holl hysbysebion yn y categori hwnnw. 
Defnyddiwyd cyfuniad o ffynonellau i ddethol hysbysebion yn cynnwys 
dadansoddiad o dueddiadau mewn gweithgarwch hysbysebu, canfyddiadau 
ymchwil 2005, pa mor ddeniadol oedd yr hysbysebion i bobl ifanc a pha mor 
ddeniadol oedd y cynnyrch gwirioneddol i bobl ifanc.  

 
 
Y cyd-destun: pobl ifanc ac yfed 
• Mae’r ymchwil wedi nodi nifer o newidiadau mewn ymddygiad yfed rhwng y cyn 

a’r ôl donau o ymchwil.  
 

o Yn seiliedig ar ein harolwg mae’r canran o blant 11-13 oed sydd heb yfed 
alcohol erioed wedi cynyddu o 31% yn 2005 i 46% yn 2007. Mae hyn yn 
gyson gyda chanfyddiadau adroddiad 2007 y Llywodraeth 2 a ddarganfu 
bod cynnydd wedi bod yn y canran o blant 11-15 oed oedd yn dweud nad 
oeddent wedi yfed alcohol ers 2001 

 
o Mae alcopops wedi dirywio mewn poblogrwydd – pan ofynnwyd iddynt am 

y brandiau o alcohol yr oeddent yn ru hyfed, roedd crybwyll alcopop wedi 
gostwng o 69% i 58%. Mae hyn yn neilltuol o wir am y rhai 14 oed a 
drosodd. 

 
o Yn unol â ffasiynau cyffredinol mewn yfed alcohol, bu cynnydd yn y swm 

o seidr y mae pobl ifanc yn ei ddweud y maent yn ei yfed. Mae hyn yn 
neilltuol o wir ymysg rhai rhwng 14-17 oed a rhwng 18-21 oed - mae tri o 
bob deg person ifanc yn y ddau grŵp hyn wedi yfed seidr yn y chwe mis 
diwethaf (o’i gymharu â 14% ac 11% fel ei gilydd yn 2005). 

 
o Yn ôl yr astudiaeth hon ychydig iawn o newid bu yn y canran o blant 11-

17 oed sydd yn dweud eu bod yn yfed yn rheolaidd i feddwi rhwng y ddwy 
don o ymchwil. Yr oedran mwyaf cyffredin i bobl ifanc adrodd am yfed yn 
rheolaidd i feddwi bellach yw 20 a 21 oed a bu gostyngiad sylweddol yn y 
canran o rai 18-19 oed sydd yn yfed yn rheolaidd i feddwi. 

• Mae’r newidiadau allweddol hyn yn ymddangos fel pe baent yn nodi rhyw 
symudiadau yn ymddygiad yfed pobl ifanc all gael eu gweld yn gadarnhaol – yn 
enwedig yr oedran hwyrach y mae pobl ifanc yn dechrau yfed. 

                                                 
2 HM Government (June 2007) Safe. Sensible. Social. The next steps in the National Alcohol 
Strategy. http://www.homeoffice.gov.uk/documents/Alcohol-strategy.pdf?view=Binary
 

http://www.homeoffice.gov.uk/documents/Alcohol-strategy.pdf?view=Binary


 
 
Dadansoddi tueddiadau hysbysebu 
• Mae teledu yn parhau i fod y cyfrwng hysbysebu allweddol i hysbysebwyr 

alcohol, yn cynrychioli cyfran uwch na’r cyfartaledd o wariant cyfryngau yn 2006 – 
49.1% o gyfanswm gwariant cyfryngau alcohol o’i gymharu â 43.2% cyfanswm 
gwariant hysbysebu’r DU. Ond mae cyfran teledu o gyfanswm gwariant cyfryngau 
alcohol wedi dirywio’n raddol (i lawr o 65.1% yn 2002 i 49.1% yn 2006) wrth i 
awyr agored, y wasg a radio gyfrif am ganran cynyddol o’r gwariant. 

 
• Syrthiodd gwariant hysbysebu teledu o fewn y categori diodydd alcohol o 

21.1%(2005-6) , gan yrru’r gostyngiad cyffredinol mewn gwariant cyfryngau 
diodydd alcoholig  (-12.0% rhwng 2005 a 2006). Dros yr un cyfnod, cynyddodd 
gwariant ar hysbysebu awyr agored a radio o 14.6% a 22.5% fel ei gilydd. 

 
• Mae brandiau mwy yn dal i dra arglwyddiaethu dros hysbysebu alcohol, yn cyfrif 

am 34.0% o gyfanswm gwariant cyfryngau yn 2006. Bu’r symudiad mwyaf mewn 
gwariant ar draws y farchnad seidr a gynyddodd ei gyfran o gyfanswm gwariant 
cyfryngau alcohol o  1.3% yn 2002 i 11.8% yn 2006 a gostyngiad yn y cyfanswm 
gwariant cyfryngau a gynrychiolwyd gan alcopops o 12.8% yn 2002 i 4.0% yn 
2006. 

 
• Cynyddodd y canran o wariant teledu a gynrychiolwyd gan y farchnad seidr o 

1.8% yn 2002 i 15.5% yn 2006 – dros yr un cyfnod syrthiodd y canran o wariant 
hysbysebu teledu alcohol yn cynrychioli brandiau alcopop o  14.0% i 2.3%.  

 
• O ran swm (y dyraniadau hysbysebu ar yr awyr) cynyddodd hysbysebu teledu 

alcohol o 7.4% rhwng 2005 a 2006 wedi’i yrru’n bennaf gan weithgarwch ar 
draws y farchnad seidr. Syrthiodd hysbysebu alcopop  67.6% rhwng 2005-2006. 

 
• Er gwaethaf y cynnydd mewn slotiau hysbysebion ac yn unol â’r newidiadau 

mewn gwariant hysbysebu bu cynnydd mewn hysbysebu seidr a brandiau wedi’u 
dosbarthu gan Nielsen Media o dan yr is-gategori ‘diodydd alcohol’ a gostyngiad 
mewn hysbysebu alcopop. 

 
• Yn gyffredinol mae plant a phobl ifanc yn gweld llai o hysbysebion alcohol ar y 

teledu. Roedd gostyngiad o 6.0% yn yr effeithiau alcohol3 a gyflwynwyd yn erbyn 
oedolion 16-24 oed rhwng 2005 a 2006 a gostyngiad o 15.5% mewn effeithiau 
ymysg plant rhwng 10-15 oed.  

 
• O’i gymharu â 2002 mae’r gostyngiad yn yr hysbysebion alcohol ar y teledu yn 

fwy amlwg. Rhwng 2002-2006 bu gostyngiad o 31.1% a 39.0% mewn effeithiau 
hysbysebu 16-24 oed a 10-15 oed fel ei gilydd. 

 
 
Apêl hysbysebu alcohol 
• Mae cofio hysbysebion alcohol wedi gostwng rhwng y ddwy don o ymchwil. Bu 

gostyngiad sylweddol yn y nifer o grybwylliadau heb eu hannog o hysbysebion 
alcohol o 3.95 i 3.31. Ymysg y gwahanol is gategorïau o ddiodydd, roedd gostyngiad 

                                                 
3 Caiff edrych ar hysbysebion teledu ei fesutr yn nhermau effeithiau masnachol. Mae un 
effaith yn gyfwertth ag un aelod o’r gynulleidfa darged yn edrych ar un slot hysbysebu 



o ran cofio hysbysebion cwrw, alcopop, fodca a gwirodydd a chynnydd o ran cofio 
hysbysebion seidr. 

 
• Mae cymhariaeth o weithgarwch cyfryngau yn ystod y tonau4  cyn ac ar ôl o ymchwil 

yn dangos bod cyfanswm gwariant hysbysebu alcohol wedi gostwng o 2.9% a 
syrthiodd gwariant hysbysebion teledu 26.2%. Rhwng y ddau gam o ymchwil, bu 
gostyngiad yn y gwariant ar draws is gategorïau cwrw, alcopop a gwirodydd a 
chynnydd mewn gwariant hysbysebu ymysg brandiau fodca a seidr. 

 
• Felly, ac eithrio fodca, roedd y dirywiad mewn gwariant hysbysebu teledu yn cyd-

fynd â dirywiad mewn cofio hysbysebion – ac i seidr, roedd y cynnydd mewn 
gwariant yn cyd-fynd  â chynnydd mewn cofio hysbysebion. Yn seiliedig ar y 
dadansoddiad hwn nid yw’n bosibl priodoli cwymp o ran cofio hysbysebu alcohol i 
ostyngiad mewn apêl hysbysebu gan fod y rhan fwyaf o newidiadau o ran cofio yn 
cael eu hadlewyrchu yn y newidiadau mewn gwariant hysbysebu. 

 
• Rhaid bod yn ofalus wrth wneud cymariaethau tebyg am debyg rhwng yr 

hysbysebion o donau ymchwil 2005 a 2007. Ond yn seiliedig ar amrediad o fesurau 
a ddefnyddiwyd i brofi apêl eang pob hysbyseb teledu a brofwyd yn y cam meintiol, 
gellir dod i’r casgliadau canlynol: 

 
o Nid yw atyniad hysbysebion (yn seiliedig ar raddfa o hysbysebion rhwng 1-

10, 1 ar gyfer ‘dim yn ei hoffi o gwbl’ a 10, ‘ei hoffi’n fawr’) wedi newid rhwng 
y ddwy don o ymchwil. 

 
o Mae pobl ifanc yn llai tebygol o ddweud eu bod yn teimlo bod yr hysbysebion 

wedi’u hanelu atynt 
 

o Ond mae pobl ifanc yn fwy tebygol o ddweud bod yr hysbysebion yn gwneud 
i’r diodydd edrych yn ddeniadol ac y byddant yn annog pobl i yfed.  

 
 
Casgliadau 
• Yn 2005 pan ddaeth y newidiadau yn y Côd Hysbysebu i rym teimlwyd bod angen 

darparu meincnod ar gyfer mesur apêl hysbysebion yn y dyfodol.  
 
• Ond, ers i’r newidiadau yn y Côd Hysbysebu dod i rym yn 2005 a rhwng y ddwy don 

o ymchwil bu newidiadau mawr yn y farchnad ac yn ddiwylliannol (fel newidiadau 
mewn deddfau trwyddedu, newidiadau yn y mathau o ddiodydd a yfir etc) sydd wedi 
golygu nad oes modd cymharu’r ddwy don yn uniongyrchol a byddai’n anodd 
datglymu effaith y newidiadau hyn ar agweddau ac ymddygiad pobl ifanc tuag at 
alcohol a hysbysebu alcohol. 

 
• Mae’r farchnad hysbysebu alcohol wedi newid yn sylweddol, yn enwedig mewn 

perthynas â hysbysebu teledu.  Mae gwariant hysbysebu teledu wedi gostwng ac 
mae pobl ifanc yn gweld llai o hysbysebu cynnyrch alcohol ar y teledu. Mae cofio 
hysbysebion alcohol wedi gostwng ers 2005 ac mae’n debyg ei fod yn gysylltiedig 
gyda’r gostyngiad hwn mewn gwariant hysbysebu. 

 

                                                 
4 Er mwyn deall y tueddiadau mewn cofio o fewn cyd-destun gweithgarwch cyfryngau yn 
ystod y cyfnodau hyn, rydym wedi dadansoddi gweithgarwch hysbysebu yn ystod Rhagfyr 
2004 – Mehefin 2005 ar gyfer yr astudiaeth meincnodi a Rhagfyr 2006 – Mehefin 2007 ar 
gyfer yr ymchwil ôl don. 



• Ni fu unrhyw newid yn faint y mae pobl ifanc yn ddweud eu bod yn hoffi hysbysebion 
a bu cynnydd yn y rhai sy’n dweud bod yr hysbysebion yn gwneud i’r ddiod edrych 
yn ddeniadol ac y byddai’n annog pobl i’w yfed. Yn bwysig fodd bynnag, o dderbyn 
amcanion y newidiadau i’r Côd Hysbysebu, bu gostyngiad yn y canran o bobl ifanc 
sydd yn dweud eu bod yn teimlo bod yr hysbysebion wedi’u hanelu atynt hwy. 
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