
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 2 AWST 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd (Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Ford, Goddard a/ac Jacobsen 
 

4 :   DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. 
 
5 :   CAIS I AMRYWIO TRWYDDED MANGRE - STADIWM DINAS CAERDYDD  
 
Ymgeiswyr:  Cynrychiolwyd gan Matthew Phipps 
 
Eraill sydd â diddordeb: Emma Douglas, preswylydd lleol 
 
Y Cais 
 
Derbyniwyd cais am amrywio Trwydded Safle gan Stadiwm Dinas Caerdydd 
Cyfyngedig mewn perthynas â Stadiwm Dinas Caerdydd, Ffordd Lecwydd, 
Caerdydd. 
 
Mae'r ymgeisydd wedi gwneud cais i amrywio'r drwydded fel a ganlyn: 

 
Amrywio cynllun a dyluniad y safle yn unol â'r cynllun a gyflwynwyd, sy'n 
dangos gofod tu allan yn y maes parcio wedi'i ail-gyflunio, sy'n cynnwys ardal 
'parth y ffans' sy'n darparu ar gyfer gwerthu bwyd/diod. 
 
Ni ddylai unrhyw ran o'r cais amrywio sy'n newid y cynllun/gosodiad yn y 
fangre gael unrhyw effaith hyd nes y bydd y gwaith wedi'i gwblhau. 
 
Diwygio amod 9 o dan Atodiad 2 - amodau sy'n gyson â'r amserlen weithredu, 
fel ei fod bellach yn darllen 'Ni chaniateir i unrhyw boteli gwydr gael eu 
caniatáu yn y prif ardal(oedd) bowlio/llain neu barth y ffans allanol ar unrhyw 
adeg'. 
 
Mae'r amseroedd gweithredu, y gweithgareddau trwyddadwy a'r amodau sy'n 
weddill a awdurdodwyd gan y Drwydded Safle bresennol i aros yn 
ddigyfnewid. 
 

Roedd cynllun y safle wedi'i gynnwys yn Atodiad A yr adroddiad. 
 
Sylwadau eraill gan y rhai sydd â diddordeb 
 
Anerchwyd yr is-bwyllgor gan Ms Emma Douglas.  Dywedodd Ms Douglas ei bod 
wedi cyflwyno sylwadau ar y cais gan ei bod o'r farn nad yw cynllun a dyluniad 
cyffredinol 'parth y ffans' yn briodol yn y lleoliad arfaethedig.   
 
Yn ystod y cyfnod cyn gemau yn y stadiwm, mae’r niferoedd o bobl yn weddol isel.  
Fodd bynnag, bydd nifer fawr o gefnogwyr yn cyrraedd 10 i 15 munud cyn y cychwyn.  



Roedd Ms Douglas o'r farn y bydd y cynigion yn annog cefnogwyr i gyrraedd yn 
gynharach a'u hannog i ymgynnull ger Sloper Road.  Gan nad oedd unrhyw 
ddarpariaeth ar gyfer cau ffyrdd, byddai nifer fawr o gefnogwyr yn sefyll ar neu'n agos 
at y ffordd ac yn achosi perygl.  Roedd Ms Douglas hefyd o'r farn ei bod hefyd yn 
amhriodol lleoli'r ardal gyfagos i fan agored cyhoeddus, ardal chwarae i'r plant a 2 
faes chwaraeon.   
 
Hysbyswyd yr Aelodau bod y sŵn o barth y ffans a'r lle yn debygol o achosi niwsans.  
Er y byddai'r gweithgareddau'n afreolaidd, mae'r cynlluniau ar gyfer y parth yn 
cynnwys lleoliad offer sain a sgriniau fideo.  Bydd y sŵn yn debygol o deithio ac 
achosi aflonyddwch. 
 
Roedd Ms Douglas yn pryderu nad oedd llawer o ddarpariaeth ar gyfer plismona na 
stiwardio parth y ffans.  Nid oedd y parth wedi'i hamgáu a byddai mynediad i'r 
cyhoedd drwy folardiau.  Roedd capasiti'r ardal yn anhysbys ac nid oedd yn glir pwy 
fyddai'n cael mynd i mewn i'r parth.   
 
Dywedodd Ms Douglas ei bod, fel preswylydd lleol, wedi cael problemau gyda 
chefnogwyr pêl-droed yn parcio mewn cilfachau preswyl.  Mae hefyd wedi cael ei 
cham-drin wrth ofyn i gefnogwyr beidio â gwneud hynny. 
 
Dywedodd Ms Douglas nad oedd hi'n gwrthwynebu'r ardal yn llwyr.  Fodd bynnag, 
byddai'r ardal honno wedi'i lleoli'n well ar ochr arall y stadiwm a man sydd eisoes 
wedi'i hamgáu a'i defnyddio fel maes parcio ar gyfer cerbydau'r teledu a'r cyfryngau. 
 
Sylwadau’r Ymgeiswyr 
 
Cyflwynwyd y cais gan Mr Phipps.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr amrywiad yn 
ceisio amrywio'r drwydded bresennol drwy ymgorffori parth y ffans.  Byddai parth y 
ffans, fel y cynigiwyd, yn darparu bar, bwyd a rhyw fath o adloniant i gefnogwyr sy'n 
mynychu'r stadiwm.  Ni chynigiwyd y byddai parth y ffans yn achosi niwsans na 
phroblemau i drigolion lleol. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr ardal yn cyd-fynd â'r datblygiadau o fewn pêl-droed 
dros y blynyddoedd diwethaf.  Erbyn hyn mae gan holl glybiau'r Uwch Gynghrair 
parth ffans ac mae clybiau Pencampwriaeth yn symud i'r un cyfeiriad.  Dosbarthodd 
Mr Phipps ffotograffau o barthau’r ffans yn Crystal Palace ac Everton. 
 
Cyfeiriodd Mr Phipps at y 35 o amodau trwydded bresennol a nodir yn Atodiad C yr 
adroddiad.  Cynigiwyd y byddai parth y ffans yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 
ardaloedd y mae gwydr yn cael ei eithrio ohono.  Nododd Mr Phipps hefyd fod 
sgyrsiau ynglŷn â'r cais wedi digwydd rhwng yr ymgeiswyr a Heddlu De Cymru.  O 
ganlyniad i'r sgwrs honno, cytunwyd ar nifer ychwanegol o amodau gyda Heddlu De 
Cymru a'u cynnig gan yr ymgeiswyr.  Yr amodau oedd: 
 
1. Dylai unrhyw lwyfan, seinydd neu safle DJ ym mharth y ffans fod wedi'i leoli yn 

y fath fodd fel y bydd sŵn yn cael ei gyfeirio i ffwrdd o Sloper Road.  
 
2. Ni fydd sgriniau gwylio sy'n cael eu darparu ym mharth y ffans yn cael eu 

defnyddio i roi lluniau o gêm fyw neu ddigwyddiad y tu mewn i Stadiwm Dinas 
Caerdydd.  Bydd sgriniau gwylio yn wynebu tuag at barth y ffans.  

 



3. Ni fydd ymwelwyr unigol â pharth y ffans yn cael prynu mwy na phedwar diod 
mewn unrhyw ymweliad unigol â'r bar. 

 
4. Bydd gweithgaredd trwyddadwy ym mharth y ffans yn dod i ben 30 munud cyn 

cychwyn y gêm neu ddigwyddiad byw, os caiff ei gynnal y tu mewn i Stadiwm 
Dinas Caerdydd. 

 
5. Bydd staff stiwardio ar ddyletswydd ym mharth y ffans ac yn gwisgo siacedi neu 

dabardiau llachar. Ni fydd llai na phedwar ar unrhyw un adeg.  
 
6. Bydd pob un o'r goruchwyliwr stiwardio parth y ffans yn cario radio dwyffordd er 

mwyn cyfathrebu gyda rheolwyr y stadiwm a chydweithwyr. 
 
7. Bydd pob diod yn cael ei weini ym mharth y ffans mewn llestri nad ydynt yn 

wydr. 
 
8. Bydd teledu cylch cyfyng yn cynnwys pob man lle mae gan fynychwyr parth y 

ffans fynediad, gan gynnwys y mynediad a’r allanfeydd.  
 

Caiff delweddau eu storio am 31 diwrnod, i'w gynhyrchu mewn fformat y gellir ei 
chwarae'n hwylus ar gyfer yr Heddlu cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar gais, yn 
amodol ar ddeddfwriaeth GDPR.  
 
System teledu cylch cyfyng yn cael ei gweithredu a'i chynnal pan fo parth y 
ffans ar agor i'r cyhoedd.  
 
Bydd digon o staff hyfforddedig ar gael i ddefnyddio'r system teledu cylch 
cyfyng i gydymffurfio â'r amod.  
 
Bydd arwyddion yn cael eu dangos mewn man amlwg yn rhybuddio mynychwyr 
parth y ffans i ddefnyddio teledu cylch cyfyng yn yr ardal. 

 
Gofynnwyd i'r aelodau nodi na chafwyd unrhyw gynrychiolaeth gan yr Awdurdodau 
Cyfrifol.  Er eu bod yn parchu gwrthwynebiadau'r preswylydd, dywedodd Mr Phipps 
nad oedd yn cytuno â hwy.  Nid oedd cyfeiriadau at gynllunio yn berthnasol i'r cais 
am drwydded safle.  At hynny, roedd y cynrychioliad yn trin ymadroddion megis 
'annog dilynwyr i fod yn gynnar' fel rhywbeth negyddol.  Dywedodd Mr Phipps mai'r 
bwriad oedd cael pobl i gyrraedd yn gynharach ac roedd hyn yn beth da.  Byddai'r 
ardal hefyd yn lliniaru'r posibilrwydd y gallai cefnogwyr brynu alcohol rhad mewn 
archfarchnadoedd lleol a'i ddefnyddio yn y parc/ardal chwarae gyfagos, y cyfeiriwyd 
ato hefyd yn y gynrychiolaeth. 
 
Byddai cefnogwyr sy’n defnyddio'r ardal cefnogwyr yn cael eu lletya a'u goruchwylio.  
Bydd hyn yn lleihau'r potensial i broblemau godi.  Dim ond cefnogwyr â thocyn 
fyddai'n cael defnyddio parth y ffans – cefnogwyr cartref a chefnogwyr o bell.  Byddai 
hyn yn rhoi cyfle i gefnogwyr o dimau gwrthwynebu i gymysgu'n briodol a herio'r 
cylch o ymddygiad gwael drwy ddarparu lle cynhwysol i bawb. 
 
Ystyriodd Mr Phipps fod y lleoliad arfaethedig yn 'berffaith'.  Mae'r digwyddiadau yn y 
stadiwm yn destun rhaglen g oruchwyliaeth drwyadl gan yr awdurdodau cyfrifol o ran 
rheoli torfeydd a rheoli'r digwyddiadau hyn.  Ni fyddai parth y ffans yn denu pobl 



ychwanegol i'r ardal, ond byddai'n addas ar gyfer y cefnogwyr hynny sydd â 
thocynnau’n barod. 
 
Cyfeiriwyd at ddefnyddio plastig yn y stadiwm.  Dywedodd Mr Phipps, er bod y clwb 
pêl-droed yn sensitif i'r mater ac yn gweithio tuag ato, ei fod yn fwy ymwybodol o'r 
amgylchedd - ni fyddai hyn yn drech i'r angen i osgoi defnyddio gwydr. 
 
Ystyriodd Mr Phipps y cais hwnnw gerbron yr is-bwyllgor i fod yn ymgais da ac nid 
oedd yn deg awgrymu na fyddai'r ardal yn cael ei rheoli'n iawn.  Caiff pob mynychwr 
ei reoli'n agos bob amser a bydd hyn yn parhau.   
 
Dywedodd Mr Phipps fod yn rhaid i'r ffaith nad oes unrhyw wrthwynebiadau gan yr 
awdurdodau cyfrifol bwyso'n drwm a gwahoddodd yr is-bwyllgor i ganiatáu'r cais. 
 
Wrth ymateb i gwestiwn, dywedodd Mr Phipps y byddai'r ymgeiswyr yn dilyn y 
Canllaw Diogelwch ar Dir Chwaraeon, sef y 'Canllaw Gwyrdd' wrth asesu faint o staff 
diogelwch i'w defnyddio.  Byddai asesiad risg yn cael ei gynnal ar gyfer pob 
digwyddiad a'i staffio fel sy'n briodol.  Awgrymwyd na fyddai mwy na 6 o staff 
diogelwch ac mae gan y Clwb Pêl-droed gronfa fawr o adnoddau pellach i alw arnynt 
os bydd angen. 
 
Cadarnhaodd swyddogion mai dim ond rhwng 4:00pm ac 11:00pm y caniateir 
adloniant wedi'i reoleiddio. 
 
I grynhoi 
 
Gwahoddwyd y ddau barti i grynhoi. 
 
Dywedodd Ms Douglas nad oedd hi'n cwestiynu rheolaeth ragorol y stadiwm.  Fodd 
bynnag, mae cyrhaeddiad a gwasgariad cefnogwyr wedi bod yn broblem.  Mae 
sbwriel yn achosi problem ac nid yw'n cael ei reoli ac nid oes unrhyw ymdeimlad o 
reolaeth yn y meysydd parcio.  Byddai parth y ffans wedi'i lleoli'n fwy addas ar ochr 
arall y stadiwm. 
 
Nododd Mr Phipps fod y clwb wedi gwrando ar y pwyntiau a wnaed ac y bydd yn 
gwrando ar y pryderon a godwyd.  Fodd bynnag, nid oedd unrhyw bwyntiau wedi'u 
codi mewn perthynas â gweithgareddau trwyddadwy.  Gwahoddwyd yr Aelodau i 
ganiatáu'r cais. 
 
PENDERFYNWYD: Bod yr Is-bwyllgor, ar ôl ystyried yr holl wybodaeth, ac yn unol â 
gofynion Deddf Trwyddedu 2003, Canllawiau Adran 182 a datganiad Polisi 
Trwyddedu’r Awdurdod Trwyddedu ei hun, i GANIATÁU’R cais. 
 
Rhoddodd yr Is-bwyllgor bwys ar gyflwyniadau'r ymgeisydd bod yr adeilad yn cael ei 
redeg yn dda ar hyn o bryd. 
 
Teimlai'r Aelodau nad oedd nifer o'r pwyntiau a wnaed gan y gwrthwynebydd 
ynghylch materion ehangach fel gwasgariad y dorf a rheoli traffig yn berthnasol.  
Fodd bynnag, ystyriodd yr Aelodau sylwadau'r gwrthwynebydd ynglŷn â niwsans 
cyhoeddus posibl o'r gweithgareddau trwyddadwy ym mharth y ffans, ac roedd o'r 
farn y byddai'r amodau a gynigid gan yr ymgeisydd yn lliniaru'r materion hynny. 
 



Roedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod y cais yn cynrychioli cynnydd bach yn y cyfanswm 
arwynebedd trwyddadwy ac roedd o'r farn nad oedd unrhyw dystiolaeth i awgrymu y 
byddai effaith negyddol ar unrhyw un o'r amcanion trwyddedu.   Penderfynodd yr 
Aelodau ganiatáu'r cais yn amodol ar yr amodau ychwanegol a gynigir gan yr 
ymgeisydd fel y nodir uchod ar wahân i amod 8 ynglŷn â theledu cylch cyfyng gan fod 
y mater eisoes wedi'i gwmpasu'n ddigonol gan amodau 4, 5 a 6 presennol. 
 
 
6 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.30 am 
 


