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Cyflwyniad

Sefydlwyd Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (‘y Comisiwn’) o dan Ddeddf
Cydraddoldeb 2006. Mae ganddo ddyletswydd statudol i weithio tuag at gael gwared
â gwahaniaethu anghyfreithlon ar sail oedran, anabledd, hil, crefydd neu gred, rhyw,
ailbennu rhywedd, priodas a phriodas sifil, beichiogrwydd a chyfeiriadedd rhywiol.
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 (‘y Ddeddf’) yn amddiffyn y nodweddion hyn. O dan
y Ddeddf, ac fel darparwyr gwasanaethau i'r cyhoedd, mae gan glybiau pêl-droed
ddyletswydd gyfreithiol i gymryd camau cadarnhaol, y cyfeirir atynt fel ‘addasiadau
rhesymol’, i sicrhau bod pobl anabl yn gallu defnyddio eu gwasanaethau.
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r gwaith a wnaeth y Comisiwn, yn ei rôl fel
rheoleiddiwr i sefydlu a yw clybiau’r Uwch Gynghrair wedi cydymffurfio â’u
cyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i wneud addasiadau rhesymol ar
gyfer pobl anabl. Rydym wedi asesu’r cynnydd sylweddol a wnaed gan nifer o
glybiau o ganlyniad i’n hymyrraeth a’r cyfarwyddyd a chyngor yr ydym wedi eu
darparu iddynt. Mewn achosion o glybiau’n methu, nodwyd gennym y camau maent
wedi cytuno eu cymryd er mwyn gwella.
Wnaeth y prosiect hwn ein galluogi i ddeall y cyfyngiadau a heriau a wynebwyd gan
y clybiau hyn, ac i ddysgu o’u profiadau. Mae’r adroddiad hwn yn gwneud
argymhellion i glybiau pêl-droed a darparwyr gwasanaethau eraill, yr Uwch
Gynghrair a chyrff llywodraethu chwaraeon eraill. Mae’r arfer da a rennir yn
berthnasol i glybiau pêl-droed eraill, chwaraeon eraill a lleoliadau eraill.

Cefndir
Nid yw’r ddeddfwriaeth sy’n gofyn i glybiau wneud addasiadau rhesymol ar gyfer
pobl anabl yn newydd. Mae wedi bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i glybiau pêl-droed i
wneud addasiadau rhesymol ar gyfer pobl anabl ers 1999, a daeth elfen derfynol y
ddyletswydd hon i rym yn 2004. Codwyd pryderon eang gyda’r Comisiwn dros nifer o
flynyddoedd am hygyrchedd stadia clybiau’r Uwch Gynghrair. Mae’r pryderon hyn
wedi dod o gefnogwyr unigol ag anableddau ac o sefydliadau cynrychioliadol.
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Mae adran 20 y Ddeddf yn nodi’r ddyletswydd i wneud addasiadau rhesymol. Mae’r
Ddeddf yn nodi methiant i wneud addasiadau rhesymol yn fath o wahaniaethu
anghyfreithlon. Er ei fod yn anghyfreithlon i ddarparwyr gwasanaethau i wahaniaethu
yn erbyn pobl anabl mewn nifer o ffyrdd, mae’r ddyletswydd o dan adran 20 yn
arbennig o berthnasol mewn perthynas â mynediad i gefnogwyr pêl-droed anabl.
Mae’n gofyn i ddarparwyr gwasanaethau i ragweld anghenion darpar gwsmeriaid
anabl, sy’n golygu y dylent ystyried ymlaen llaw pa addasiadau rhesymol bydd yn
galluogi mynediad i gefnogwyr anabl. Ni ddylai clybiau aros nes bydd cefnogwr anabl
yn gofyn i addasiad rhesymol gael ei wneud; dylent gymryd camau i ddarganfod beth
allai fod yn rhwystr.
O ystyried cyfoeth sylweddol y mwyafrif o glybiau’r Uwch Gynghrair, byddem yn
disgwyl eu bod wedi cymryd camau sylweddol dros y 19 mlynedd diwethaf i sicrhau
eu bod yn cydymffurfio â’u rhwymedigaethau cyfreithiol.
Er mwyn helpu clybiau i fod yn fwy hygyrch, cyhoeddwyd Canllaw Stadia Hygyrch
(ASG) yn 2003 gan Awdurdod Diogelwch Meysydd Chwaraeon (SGSA) a fe’i
diweddarwyd yn 2015 mewn perthynas â dyletswyddau clybiau o dan y Ddeddf.
Maent yn darparu cyfarwyddyd ar ddarpariaeth llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn, seddi amwynder a mynediad hawdd (AEA), cyfleusterau Changing Places,
toiledau a gwasanaethau hygyrch, ac ar ddileu rhwystrau synhwyraidd ac ar
archwiliadau hygyrchedd a chynlluniau gweithredu.
Ym mis Medi 2015 ymrwymodd bob un o glybiau’r Uwch Gynghrair i sicrhau y
byddent yn cyrraedd y safonau a nodwyd yn yr ASG erbyn mis Awst 2017. Roedd yr
‘Addewid yr Uwch Gynghrair’ hwn yn wirfoddol, ond mae gan bob clwb
rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y Ddeddf.
Ym mis Rhagfyr 2016 ysgrifennodd y Comisiwn at bob un o 20 clwb yr Uwch
Gynghrair yn gofyn am wybodaeth ynghylch y camau a gymerwyd ganddynt i fodloni
eu rhwymedigaethau cyfreithiol i wneud addasiadau rhesymol. Cyhoeddasom ein
canfyddiadau mewn adroddiad interim ‘Cyflwr y Chwarae - ein hasesiad hygyrch
yw’ch clwb?’ ym mis Ebrill 2017.
Ers hynny rydym wedi ymweld â bob un o’r 23 clwb a oedd yn yr Uwch Gynghrair
naill ai yn nhymor 2016/17 ac/neu yn nhymor 2017/18 i ddeall yr heriau unigryw mae
bob clwb yn eu hwynebu. Roedd yn bosib i ni weld yn uniongyrchol y gwelliannau
cadarnhaol roedd llawer o glybiau eisoes wedi eu gwneud a chlywed am gynlluniau
gan eraill er mwyn gwella yn ystod y tymor caëedig. Bu clybiau’n siarad â ni am yr
hyn yr oeddent wedi’i ddysgu yn ystod y broses a chlywsom nifer o enghreifftiau da o
arfer da y byddwn yn eu rhannu yn yr adroddiad hwn.
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Dilynwyd hyn gan geisiadau ysgrifenedig pellach am wybodaeth i asesu p’un ai
oeddent yn bodloni eu rhwymedigaethau ai peidio. Darparwyd cyngor a
chyfarwyddyd gennym ar sut y gallai clybiau wella a, lle oedd angen, a chymerwyd
camau cyfreithiol gennym i sicrhau eu bod yn bodloni eu rhwymedigaethau
cyfreithiol.
Ym mis Awst 2017 ymgymerodd y Comisiwn ag arolwg cefnogwyr wedi’i anelu at
gefnogwyr a oedd wedi mynychu gemau cartref ac i ffwrdd yn ystod tymor 2016/17.
Cawsom dros 300 o ymatebion ac rydym wedi cynnwys dyfyniadau o'r arolwg
hwnnw drwy gydol yr adroddiad hwn.
Yn y penodau canlynol rydym yn amlinellu’n dadansoddiad o gyflwr y chwarae
presennol. Rydym yn rhoi manylion o sut mae clybiau yn sicrhau eu bod yn bodloni
eu rhwymedigaethau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a’r camau y mae rhai clybiau
wedi eu hymrwymo i'w cymryd er mwyn sicrhau y byddant yn cyrraedd safon ofynnol
ASG a bodloni eu rhwymedigaethau cyn gynted ag y bo modd.
Rydym hefyd yn adlewyrchu'r dysgu ac arfer da y gwelsom mewn rhai clybiau ac yn
gwneud argymhellion i glybiau’r Uwch Gynghrair, yr Uwch Gynghrair ei hun a'r
SGSA, ac mae rhai ohonynt yn gymwys i glybiau chwaraeon a lleoliadau eraill sydd,
fel darparwyr gwasanaethau, â rhwymedigaethau cyfreithiol i wella hygyrchedd ar
gyfer pobl anabl.

Crynodeb o’r Canfyddiadau
Ers y cyhoeddwyd ein hadroddiad ‘Cyflwr y Chwarae’ ym mis Ebrill 2017, mae’r rhan
fwyaf o glybiau’r Uwch Gynghrair wedi gwneud gwellianau sylweddol i’r ddarpariaeth
maent yn ei chynnig i bobl anabl.
Rydym wedi gweld cynnydd yn y nifer o:


lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn, o 3,024 ym mis Ebrill 2017 i 3,724 ym
mis Ebrill 2018 (cynnydd o tua 25 y cant) ar gyfer y 20 clwb gwreiddiol a
aseswyd, gyda thua 330 lle ychwanegol i’w osod gan glybiau cyn dechrau tymor
2018/19



seddi amwynder a mynediad hawdd, gyda 17 o’r 20 clwb gwreiddiol nawr yn
darparu’r nifer ag argymhellwyd gan yr ASG, o’i gymharu ag ond wyth ym mis
Ebrill 2017
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doiledau hygyrch, gyda 22 o’r 23 clwb nawr yn darparu'r nifer o doiledau ag
argymhellwyd gan yr ASG a bob un o'r 20 clwb gwreiddiol yn eu darparu i’r safon
ofynnol, o’i gymharu ag ond 10 ym mis Ebrill 2017



doiledau Changing Places (toiledau hygyrch mwy o faint gyda mainc newid a
theclyn codi), cynnydd o 7 ym mis Ebrill 2017 i 22 ym mis Ebrill 2018 ac ar fin
cynyddu i 23 erbyn mis Awst 2018, ac



ystafelloedd synhwyraidd a/neu ddarpariaeth cymorth arall neu gymhorthion
synhwyraidd a gynlluniwyd i helpu pobl gydag ystod o namau synhwyraidd (megis
awtistiaeth, syndrom Asperger ac ADHD). Mae gan bob un o’r 20 clwb gwreiddiol
y ddarpariaeth hon bellach, o’i gymharu ag ond saith clwb ym mis Ebrill 2017.

Rydym wedi clywed nifer o enghreifftiau da o wasanaethau mae clybiau yn eu cynnig
i'w cefnogwyr anabl ac wedi clywed yn uniongyrchol o gefnogwyr drwy arolwg arlein.
Mae ein hasesiad wedi arwain at gytundeb adran 23 ffurfiol gyda Chlwb Pêl-droed
Chelsea. Mae ganddynt gynllun gweithredu cytunedig ar waith ac maent yn
diweddaru’r Comisiwn yn rheolaidd ynghylch eu cynnydd.
Yn ein cyfarfod cyntaf gyda Chelsea ym mis Mehefin 2017, ffocws y clwb oedd
adeiladu ei stadiwm newydd. Roedd yn amlwg bod y ffocws hwn wedi arwain at
ddiffyg buddsoddiad mewn gwella hygyrchedd ar gyfer pobl anabl yn Stamford
Bridge. Nid oedd y clwb yn cyrraedd safonau isafswm yr ASG mewn sawl maes ac
roeddem yn amau nad oedd yn bodloni eu rhwymedigaethau o dan Ddeddf
Cydraddoldeb 2010. Doedd gan y clwb ddim cynlluniau i gynyddu’r nifer o lefydd ar
gyfer defnyddwyr cadair olwyn, er oedd ganddynt o leiaf ddau dymor ar ôl yn
chwarae ar eu maes presennol.
Ysgrifennodd y Comisiwn at Chelsea ar 30 Mehefin 2017 yn gofyn am ragor o
wybodaeth ac i roi’r clwb gyfle i fynd i’r afael a’n pryderon. Ysgrifennom atynt eto ar 4
Hydref 2017 yn datgan bod ein asesiad o’r wybodaeth a ddarparwyd wedi codi
pryderon y gallai fod gweithredoedd anghyfreithlon yn digwydd yn Chelsea, yn groes
i ddyletswyddau’r clwb fel darparwr gwasanaethau o dan Ddeddf Cydraddoldeb
2010.
Cyfarfu’r Comisiwn â Chelsea ar 22 Tachwedd 2017 a chyflwynwyd cynllun
gweithredu iddynt, a oedd yn manylu ar y gwaith yr oeddent wedi ymrwymo i
gyflawni i wella hygyrchedd ar gyfer pobl anabl yn Stamford Bridge cyn dechrau
tymor 2018/19. Yn seiliedig ar gynnwys ac amserlen y cynllun gweithredu, ynghyd â
gwellhad sylweddol yn eu hagwedd tuag at fodloni eu rhwymedigaethau i gefnogwyr
anabl, penderfynom na fyddai’n gymesur i fynd ymlaen ag ymchwiliad bryd hynny.
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com
Cyhoeddwyd: Mai 2018
7

Cyflwr y chwarae: cynnydd hygyrchedd clybiau’r Uwch Gynghrair

Cytunodd Chelsea i ymrwymo i gytundeb adran 23 gyda’r Comisiwn, y mae ei
fanylion yn Atodiad A yr adroddiad hwn. Mae Chelsea i fod i gwblhau’r holl
welliannau i’r maes erbyn 31 Rhagfyr 2018.
Mae cytundeb adran 23 yn gytundeb cyfreithiol ffurfiol sy’n manylu ar y camau y mae
sefydliad wedi ymrwymo iddynt. Mae’n gwneud ymrwymiad Chelsea i weithredu’r
holl newidiadau arfaethedig y maent wedi nodi yn eu ‘Cynllun Gwella Hygyrchedd i
Bobl Anabl”. Mae hefyd yn ein galluogi ni i fonitro’r sefyllfa yn y clwb yn barhaus ac,
os yn briodol, cymryd camau gorfodi os bydd y clwb yn methu â chyflawni ei
ymrwymiadau.
Mae dau glwb wedi ymrwymo’n wirfoddol i gytundebau anffurfiol gyda’r Comisiwn.
Burnley a Watford yw’r ddau.
Mae’r ddau glwb hyn wedi ymrwymo’n llawn i fodloni eu rhwymedigaethau o dan y
Ddeddf Cydraddoldeb. Yn ein cyfarfodydd gyda nhw maent wedi dangos agwedd
bositif a phenderfyniad i ddarparu’r gwasanaeth gorau y gallant ar gyfer eu
cefnogwyr anabl. Mae eu stadia’n peri heriau o ran lleoliad a maint, ac mae gan y
ddau faes problemau sy’n golygu nad ydynt eto’n cyrraedd safonau isafswm yr ASG
mewn rhai meysydd, yn cynnwys nifer y llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.
Maent eisoes wedi gwneud gwelliannau i’w stadia ac mae ganddynt gynlluniau
gweithredu ar waith i wella ymhellach y ddarpariaeth maent yn ei chynnig, gyda
therfynau amser y cytunwyd arnynt. Fel rhan o’r ymrwymiad hon roeddent yn
awyddus i ddod i gytundeb gyda'r Comisiwn am y gwaith y byddant yn ei gyflawni yn
y dyfodol.
Gwrthodwyd pedwar clwb arall ein cais i ymrwymo i gytundeb anffurfiol gyda’r
Comisiwn, sef Crystal Palace FC, Hull City AFC, Manchester United FC a
Sunderland AFC. Mae hyn yn siomedig, ond rydym wedi derbyn sicrwydd gan bob
un ohonynt y byddant yn parhau i wella eu darpariaeth yn seiliedig ar ein
trafodaethau a chawsom gyda nhw.
Mae Manchester United yn gwneud y gwelliannau i Old Trafford yn raddol ac eisoes
wedi gwneud gwaith daear helaeth i’w galluogi i wneud hyn. Mae gennym sicrwydd
llawn ganddynt y byddant yn cydymffurfio â chyfarwyddyd ASG erbyn dechrau tymor
2020/21.
Mae Crysal Palace, ar ôl gwneud gwelliannau sylweddol i Selhurst Park yn ystod
tymor caeedig 2017, wedi cyhoeddi’n ddiweddar eu cynlluniau i ddatblygu'r Prif
Eisteddle. Bydd y datblygiad hwn yn gwbl hygyrch, gan gynnwys llefydd ychwanegol
ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a chyfleusterau cysylltiedig. Yn amodol ar ganiatâd
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cynllunio, mae’r clwb yn gobeithio bydd y gwaith ar yr eisteddle newydd yn dechrau
yn 2018, gyda’r bwriad o’i gwpla erbyn dechrau tymor 2021/22.
Mae gan Hull a Sunderland, y ddau ohonynt wedi treulio’r tymor diwethaf yn y
Championship, gynlluniau i wella eu darpariaeth. Fodd bynnag, ni fyddant yn bodloni
canllawiau’r ASG mewn rhai meysydd ac rydym yn rhoi’r manylion yn y crynodebau
clwb yn nes ymlaen yn yr adroddiad hwn.
Ar hyn o bryd nid ydym yn ei ystyried yn gymesur i gymryd camau gorfodi yn erbyn y
clybiau hyn. Fodd bynnag, os bydd clybiau’n methu gweithredu’r cynlluniau gwella y
maent wedi’u rhannu â ni yna byddwn yn defnyddio’n pwerau cyfreithiol i sicrhau eu
bod yn bodloni eu rhwymedigaethau i’w cefnogwyr anabl.

Argymhellion
Roedd yna ddau nod gyda’r gwaith hwn. Yn gyntaf, i ystyried a oedd clybiau'r Uwch
Gynghrair yn bodloni eu rhwymedigaethau cyfreithiol, ac yn ail, i ddefnyddio’n
canfyddiadau i ddarganfod sut y gallai darparwyr gwasanaethau eraill cynnig well
darpariaeth ar gyfer cwsmeriaid anabl.
Mae’r ddyletswydd gyfreithiol o dan y Ddeddf yn ddisgwylgar. Ni ddylai clybiau a
darparwyr gwasanaethau eraill aros nes bod person anabl yn gofyn am addasiad
rhesymol. Dylent ymgynghori’n weithredol gyda’u cefnogwyr a grwpiau a sefydliadu
anabledd eraill yn eu hardal i ddarganfod beth yw’r rhwystrau a chanfyddiadau sy’n
atal pobl anabl rhag mynychu gemau pêl-droed.
Rydym yn obeithiol y bydd yr argymhellion canlynol yn helpu clybiau pêl-droed a
darparwyr gwasanaethau eraill i wneud hyn yn well.
Argymhellion ar gyfer clybiau (a darparwyr gwasanaethau eraill)
1. Ymgynghorwch â’ch cefnogwyr anabl a’r gymuned pobl anabl
ehangach. Gwrandewch arnynt a, lle bynnag y bo modd, cymerwch y
camau angenrheidiol i fodloni eu hanghenion. Gwnewch hyn yn
rheolaidd i greu diwylliant o welliant parhaus.
Mae rhai clybiau yn gwneud hyn yn dda iawn, yn ymgysylltu â’u cefnogwyr anabl a
grwpiau cymunedol lleol i ddeall eu hanghenion ac i nodi a mynd i'r afael ag unrhyw
rwystrau posibl a allai fod yn atal pobl anabl rhag mynychu gemau. Mae rhai clybiau
wedi cynnal archwiliadau o’u cefnogwyr yn gofyn iddynt i nodi eu hanabledd ac
unrhyw broblemau hygyrchedd cyffredinol. Rhoddodd hyn gyfle i’w cefnogwyr i gyd i
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dynnu sylw’r clwb at eu hanghenion ac anableddau unigol. Nid yw pob anabledd yn
weladwy ac nid yw pawb yn disgrifio’u hanghenion hygyrchedd penodol fel anabledd.
2. Ystyriwch y ffordd orau i ddarparu’ch gwasanaethau i bob person anabl,
nid yn unig y rhai hynny gydag anabledd corfforol.
Nid yw sicrhau hygyrchedd i gemau pêl-droed yn unig yn ymwneud â’r rhai hynny ag
anableddau corfforol. Gwelsom arfer arloesol sy’n galluogi pobl â chyflyrau
synhwyraidd, megis awtistiaeth, i fynychu gemau trwy ddarparu ystafelloedd
synhwyraidd a mesurau eraill; er enghraifft, sicrhau y gallai cefnogwyr rhybuddio
stiwardiaid yn hawdd pe baent yn cael trafferthion yn dod o hyd i’w ffordd drwy
gatiau prysur. Mae clybiau eraill yn dod â phobl i mewn i’r stadiwm pan fydd yn wag,
sy’n galluogi iddynt i ddod yn gyfarwydd â chynllun y stadiwm cyn mynychu gêm.
3. Bod â strwythur clir ar waith ynghylch cyfrifoldeb arweinyddiaeth a
rheolaeth ar gyfer cefnogwyr anabl.
Roedd gan rai clybiau noddwyr bwrdd, neu uwch reolwyr â chyfrifoldeb dros
hygyrchedd ar gyfer pobl anabl. Mae gan hyn nifer o fanteision. Mae’n dangos i
bawb fod y clwb yn cymryd y materion hyn o ddifrif ac mae’n sicrhau bod
dealltwriaeth o bwysigrwydd hygyrchedd ar gyfer pobl anabl drwy gydol y clwb. Gall
hyn hefyd galluogi cynnydd cyflym pan fo angen i waith cael ei wneud.
4. Dylai archwiliadau hygyrchedd cael eu cynnal yn rheolaidd, a dylai
cynlluniau clir cael eu rhoi ar waith i fynd i’r afael â’r problemau a
nodwyd.
Mae archwiliadau hygyrchedd annibynnol yn rhoi asesiad manwl o ba mor hygyrch y
mae stadiwm (neu leoliad arall) ar gyfer pobl anabl ac yn gwneud arghymhellion
manwl a sut i wella’r gwasanaethau a chyfleusterau sy’n cael eu cynnig gan glybiau.
Canfu clybiau fod y broses hon yn ddefnyddiol i ddeall y gofynion rheoliadol, arfer da
a nodi meysydd i’w gwella. Yn dilyn archwiliad, dylai clybiau gynhyrchu cynllun
gweithredu manwl i sicrhau eu bod yn mynd i’r afael a'r materion a nodwyd.
5. Darparwch wybodaeth gyfoes a hawdd i'w leoli ar gyfer pobl anabl
ynghylch y cyfleusterau rydych chi’n eu cynnig. Rhowch fanylion
cyswllt clir ar eich gwefan lle gall pobl cael rhagor o wybodaeth.
Mae datganiad hygyrchedd cynhwysfawr yn galluogi pobl anabl i ddarganfod yn
hawdd pa gyfleusterau a gwasanaethau sydd ar gael iddynt mewn stadiwm neu
leoliad arall. Mae cael mynediad i’r wybodaeth hon yn gallu rhoi’r hyder mae angen
ar bobl i ymweld â stadiwm am y tro cyntaf. Mae’n gyfle i’r clwb i hyrwyddo’r holl
wasanaethau mae’n eu cynnig i bobl anabl ac yn rhoi syniad cadarnhaol o ba mor
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gefnogol ydyw o bobl anabl pan fyddant yn ymweld â’u stadiwm. Mae rhai clybiau yn
darparu gwybodaeth mewn fformatau gwahanol, er enghraifft canllawiau fideo, ac
mae ganddynt gynlluniau seddi manwl ar-lein sy’n galluogi pobl anabl i weld yr
opsiynau seddi sydd ar gael a dewis pa un sydd fwyaf addas. Cyflwynwyd y
mesurau hyn yn aml yn dilyn cysylltiad â chefnogwyr a grwpiau lleol eraill i ddeall sut
allai’r clwb gwella ei gyfathrebu.
6. Hyfforddwch eich staff i gyd i ddeall yn well anghenion pob cefnogwr
anabl, gan eu galluogi i sicrhau bod pob cefnogwr anabl, cartref ac i
ffwrdd, yn gallu cymryd rhan lawn ym mhrofiad diwrnod gêm.
Cyfyngodd rhai clybiau eu hyfforddiant i staff sy’n wynebu’r cwsmer, tra oedd rhai
clybiau wedi cynnal hyfforddiant i'w staff i gyd, gan gynnwys un clwb a sicrhaodd bod
eu chwaraewyr tîm cyntaf wedi ymgymryd â hyfforddiant ymwybyddiaeth anabledd.
Ar ddiwrnodau gêm, mae llawer o glybiau’n defnyddio cymysgedd o stiwardiaid
asiantaeth a stiwardiaid a gyflogir gan y clwb. Mae un clwb yn ei wneud yn ofynnol i
bawb gwblhau pecyn hyfforddiant anabledd sylfaenol cyn iddynt gael gweithio ar
ddiwrnod gêm. Mae hyn yn cynnwys bob stiward asiantaeth, a staff bar a lluniaeth.
Dywedodd cefnogwyr wrthym am y gwahaniaeth positif a wnaeth staff sydd wedi’u
hyfforddi’n dda i'w profiad.
I’r Uwch Gynghrair
7. Dylai’r Uwch Gynghrair ailddrafftio’i llawlyfr i adlewyrchu’r ‘Addewid’ a
dylai roi digon o bwyslais ar wella hygyrchedd i gefnogwyr anabl trwy
gydymffurfio â’r ASG.
Pan fydd clwb yn cyrraedd yr Uwch Gynghrair, rhoddir dau dymor iddynt i gyflawni
‘Addewid yr Uwch Gynghrair’. Ar hyn o bryd, ni chyfeirir at yr ymrwymiad hwn yn
llawlyfr yr Uwch Gynghrair sydd ond yn datgan y bydd pob clwb yn darparu
cyfleusterau digonol ar gyfer pobl anabl. Mae hyn mewn cyferbyniad â llu o reolau
eraill mae’n rhaid i glybiau gydymffurfio â nhw ar gyfer eu gêm gartref gyntaf y tymor,
yn enwedig mewn perthynas ag ymrwymiadau darlledu. Mae gan y llawlyfr reolau
sy’n cynnwys, er enghraifft, darpariaeth a lleoliad llifoleuadau, darpariaeth parcio ceir
i ddarlledwyr a’u tryciau offer, darpariaeth nifer penodol o lefydd ar gyfer sylwebwyr,
ystafelloedd gweithio ac ystafelloedd cynadledda i’r cyfryngau.
Mae gan bob un o’r rhain effeithiau ariannol a gweithredol sylweddol ar gyfer clwb
sydd newydd gyrraedd yr Uwch Gynghrair. Yn wahanol i’r targed dau dymor i
gyflawni’r Addewid, mae’n rhaid iddynt gael eu cyflawni cyn gêm gartref cyntaf y
tymor. Yr Uwch Gynghrair yw’r cynghrair pêl-droed cyfoethocaf y byd ac ni allant
adael i fforddiadwyedd fod yn rhwystr i gyflawni gwaith.
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8. Dylai’r Uwch Gynghrair ystyried mynnu bod clybiau sy’n disgyn neu
godi clustnodi taliadau parasiwt a balŵn i wella hygyrchedd yn
gyflymach ar gyfer pobl anabl yn eu stadia.
Pan fydd clybiau yn disgyn o’r Uwch Gynghrair maent yn derbyn taliadau ‘parasiwt’
i'w helpu i ddelio â’r sioc ariannol. Defnyddir yr arian hwn i wneud iawn am golli’r
arian hawliau teledu. Gall clybiau disgwyl derbyn tua £100 miliwn dros dair blynedd
os nad ydynt yn dychwelyd i’r Uwch Gynghrair o fewn y cyfnod hwnnw.
I sicrhau bod clybiau yn parhau â'r gwaith da maent wedi dechrau er mwyn cyflawni’r
Addewid, gallai’r Uwch Gynghrair mynnu bod peth o’r arian hwn yn cael ei glustnodi i
wario ar wella hygyrchedd ar gyfer pobl anabl. Byddai hyn yn sicrhau y gallai'r
clybiau sy’n gadael yr Uwch Gynghrair parhau â’u gwelliannau a bod â’r gallu i
gyrraedd y safonau gofynnol wrth iddynt ddychwelyd i’r Uwch Gynghrair. Pe bai’r un
peth yn cael ei wneud gyda thaliadau ‘balŵn’ byddai hyn yn galluogi clybiau i wella
hygyrchedd ar gyfer pobl anabl yn eu stadia a chyflawni’r Addewid mewn llawer llai o
amser na dwy flynedd.
I’r Awdurdod Diogelwch Meysydd Chwaraeon (SGSA)
9. Dylai'r SGSA weithio â’r Comisiwn, yr Uwch Gynghrair a rhanddeiliaid
eraill i ddiweddaru diffiniad yr ASG o letygarwch, er mwyn darparu
diffiniad clir ac eglurder i glybiau ar yr hyn a olygir gan seddi mynediad
cyffredinol ac yr hyn a olygir gan letygarwch.
Mae’r cyfarwyddyd presennol yn datgan na ddylai unrhyw lefydd ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn mewn ardaloedd lletygarwch gael eu cyfri tuag at nifer isafswm (a
argymhellwyd gan yr ASG) y llefydd sydd gan y clwb ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn. Mae diffinio lletygarwch yn faes cymhleth. Mae’n wahanol i bob clwb, gyda
llawer ohonynt yn cynnig ystod o gynigion, a rhai ohonynt ar gael i ddeiliaid tocyn
tymor a chefnogwyr heb docyn tymor i'w prynu. Mae angen mwy o eglurhad yn y
maes hwn i glybiau a chefnogwyr fel bod amcangyfrifon o ddarpariaeth isafswm yn
glir.
10. Rydym yn annog cyrff llywodraethu eraill i arwain ar y mater hwn a
gwneud addewidion tebyg i’r Uwch Gynghrair i wella darpariaeth yn eu
cynghrair neu gamp.
Mae’n glir bod Addewid yr Uwch Gynghrair a’r gwaith maent wedi ei wneud i gefnogi
clybiau i wella’u hygyrchedd ar gyfer pobl anabl wedi bod yn llwydiannus iawn. Dylai
cyrff llywodraethu eraill, megis Cynghrair Pêl-droed Lloegr, Cymdeithas Pêl-droed
Lloegr, Chwaraeon Lloegr, Chwaraeon Yr Alban a Chwaraeon Cymru, geisio cymryd
rôl arwain gref i wella hygyrchedd ar gyfer pobl anabl ym mhob lleoliad chwaraeon.
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Camau nesaf


Bydd y Comisiwn yn parhau i weithio â Chelsea i sicrhau eu bod yn cwrdd â
thelerau’r cytundeb ffurfiol o dan adran 23 Deddf Cydraddoldeb 2010.



Bydd y Comisiwn yn gweithio â Burnley a Watford i sicrhau eu bod yn gallu
cyflawni’r camau y maent wedi eu hymrwymo iddynt yn rhagweithiol yn y
cytundebau anffurfiol.



Bydd y Comisiwn yn parhau i fonitro datblygiadau gyda’r clybiau canlynol nad
oedd yn fodlon ymrwymo i gytundeb gyda ni. Byddwn yn gofyn am
ddiweddariadau ar gynnydd o’r clybiau hyn, i sicrhau eu bod yn parhau i
weithredu’n gymesur i fodloni eu rhwymedigaethau cyfreithiol:
-

Crystal Palace

-

Hull City

-

Manchester United

-

Sunderland



Bydd y Comisiwn yn cwrdd â chyrff llywodraethu o gynghreiriau pêl-droed eraill a
cheisio dylanwadu ar gyrff llywodraethu chwaraeon eraill fel eu bod yn cymryd rôl
arwain gref ynghylch y mater hwn.



Bydd y Comisiwn yn cefnogi gwaith yr SGSA a cheisio dylanwadu adolygiad
arfaethedig yr ASG.
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Themâu allweddol

Rhesymoldeb
Y ddyletswydd i wneud addasiadau rhesymol
Nid yw’r ddeddfwriaeth sy’n gofyn i glybiau wneud addasiadau rhesymol ar gyfer
pobl anabl yn newydd. Mae wedi bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i glybiau pêl-droed i
wneud addasiadau rhesymol ar gyfer pobl anabl ers 1999, a daeth elfen derfynol y
ddyletswydd hon i rym yn 2004.
Mae adran 20 Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi’r ddyletswydd i wneud addasiadau
rhesymol. Mae’r Ddeddf yn nodi methiant i wneud addasiadau rhesymol yn fath o
wahaniaethu anghyfreithlon. Er ei fod yn anghyfreithlon i ddarparwyr gwasanaethau i
wahaniaethu yn erbyn pobl anabl mewn nifer o ffyrdd, mae’r ddyletswydd o dan
adran 20 yn arbennig o berthnasol i hygyrchedd i gefnogwyr pêl-droed anabl. O dan
y Ddeddf, ac fel darparwyr gwasanaethau i'r cyhoedd, mae gan glybiau pêl-droed
ddyletswydd gyfreithiol i gymryd camau cadarnhaol, y cyfeirir atynt fel addasiadau
rhesymol, i sicrhau bod pobl anabl yn gallu defnyddio eu gwasanaethau.
Ceir cyfarwyddyd manwl ynghylch y dyletswyddau mae’r Ddeddf yn gosod ar gyfer
darparwyr gwasanaethau yng nghod ymarfer statudol y Comisiwn, ‘Gwasanaethau,
Swyddogaethau Cyhoeddus a Chymdeithasau: Cod Ymarfer Statudol’.
O ran dyletswydd adran 20, dywed y Cod hwn ym mharagraffau 7.3 – 7.4:
Mae’r ddyletswydd i wneud addasiadau rhesymol yn gofyn i ddarparwyr
gwasanaethau i gymryd camau cadarnhaol i sicrhau y gall pobl anabl cael
mynediad at wasanaethau. Mae hyn yn fwy nag osgoi gwahaniaethu yn unig.
Mae’n gofyn i ddarparwyr gwasanaethau i ragweld ba addasiadau rhesymol
fydd angen ar ddarpar gwsmeriaid anabl.
Nid yw polisi’r Ddeddf yn bolisi lleiafswm o sicrhau bod rhywfaint o
hygyrchedd ar gael i bobl anabl yn unig; y bwriad yw, hyd y bo’n rhesymol
ymarferol, i gynnig yr un lefel o hygyrchedd i bobl anabl â’r hyn y mae
gweddill y cyhoedd yn ei fwynhau. Pwrpas y ddyletswydd i wneud addasiadau
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rhesymol yw darparu mynediad i wasanaeth i safon sydd mor agos ag y bo’n
rhesymol bosibl i’r safon a gynigir fel arfer i’r cyhoedd yn gyffredinol.
Mae’r ddyletswydd yn glir iawn ac mae’n gofyn i glybiau pêl-droed i ystyried ymlaen
llaw pa addasiadau rhesymol sydd eu hangen yn eu stadia i hwyluso hygyrchedd ar
gyfer pobl anabl. Ni ddylai clybiau aros nes bod cefnogwr anabl yn gofyn i addasiad
rhesymol gael ei wneud.
Mae’r hyn a ystyrir yn rhesymol yn unigryw i bob sefyllfa benodol; yng nghyd-destun
pêl-droed bydd hyn yn amrywio o stadiwm i stadiwm. Gyda hyn mewn golwg, fe
wnaethom ymweld â bob un stadiwm y 23 clwb a oedd yn yr Uwch Gynghrair yn
ystod tymor 2016/17 a thymor 2017/18, yn ogystal â Stadiwm Wembley gan oedd
Tottenham Hotspur yn chwarae eu gemau cartref yno yn nhymor 2017/18.
Canllaw Stadia Hygyrch (ASG)
Mae’r ASG, a gyhoeddwyd gyntaf yn 2003, yn ganllaw arfer da ar gyfer darparu
cyfleusterau hygyrch mewn stadia chwaraeon i fodloni anghenion gwylwyr anabl a
defnyddwyr eraill. Diweddarwyd yn 2015 mewn perthynas â dyletswyddau clybiau o
dan y Ddeddf. Cydnabyddir yr ASG yn eang fel safon isafswm ar gyfer cynllunwyr,
ymgynghorwyr hygyrchedd a thimau rheoli meysydd chwaraeon. Rydym wedi
defnyddio’r canllaw hwn fel ein sail ar gyfer pennu rhesymoldeb. Mae’r ASG ar gael
yn: http://www.safetyatsportsgrounds.org.uk/publications/accessible-stadia

Llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
Mae’r ddyletswydd i ddefnyddwyr gwasanaethau i wneud addasiadau rhesymol o
dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn ddisgwylgar. Yn ôl ei natur mae’n gofyn i glybiau
i gynnig cydraddoldeb darpariaeth cyn i gefnogwyr anabl ei hawlio neu’i ofyn
amdano. Dylai clybiau gymryd camau cadarnhaol i hyrwyddo argaeledd eu
darpariaeth hygyrch. Mae yna ddyletswydd i ragweld rhwystrau i fynediad a chael
gwared ohonynt. Fel y gwelwyd yn yr adran ragarweiniol ‘Pam mae hygyrchedd da
mor bwysig?’ yn ‘Hygyrchedd i Bawb (AFA) - Canllaw Arfer Da ar gyfer Creu Profiad
Stadiwm a Diwrnod Gêm Hygyrch gan UEFA a’r Ganolfan am Hygyrchedd i Bêldroed yn Ewrop (CAFÉ)’:
Disgwylir y bydd y nifer o bobl anabl sy’n dymuno mynychu gemau gyda’u
teuluoedd a’u ffrindiau parhau i gynyddu wrth i fynychwyr stadia ddod yn fwy
cynrychioliadol o gymuned Ewrop ehangach ... Mae amgylchedd gwbl
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hygyrch yn un lle gall pobl fynegi eu hannibyniaeth yn rhydd a lle mae bob
rhwystr i integreiddio wedi cael eu dileu [t.11].
Mae canllawiau isafswm yr ASG ynghylch llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
wedi bod yn weithredol ers rhifyn 1997 y Canllaw Diogelwch ym Meysydd
Chwaraeon a elwir yn ‘Canllaw Gwyrdd’.
Rhoddodd ASG 2003 gymhareb ar gyfer nifer lleiafswm y llefydd ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn yn gymesur â nifer y seddi safonol yn y stadiwm. Mae hyn fel a ganlyn:


Capasiti stadiwm o dan 10,000 sedd = isafswm o 6 lle ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn, neu 1 o bob 100, p’un bynnag sy’n uwch.



10,000 – 20,000 sedd = 100 lle ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn ogystal â 5
ar gyfer pob 1,000 dros 10,000.



20,000 – 40,000 sedd = 150 lle ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn ogystal â 3
ar gyfer pob 1,000 dros 20,000.



Dros 40,000 sedd = 210 lle ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn ogystal â 2 ar
gyfer pob 1,000 dros 40,000.

Ystyrir y canllaw hwn ar gyfer stadia yn safon diwydiant, ac fel rhan o’n hasesiad o
hygyrchedd clybiau, fe wnaethom adolygu darpariaeth clybiau o lefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn yn erbyn y safon isafswm hon.
Ym mis Ebrill 2017, adroddwyd gennym fod 7 o 20 clwb yn unig yn yr Uwch
Gynghrair oedd yn cynnig y ddarpariaeth isafswm hon.
Heddiw, mae 13 o’r 23 clwb a aseswyd gennym nawr yn cyrraedd y safon isafswm
hon (12 o’r 20 gwreiddiol). Mae hyn wedi arwain at 700 o lefydd ychwanegol ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn, sef cynnydd o 25% drwyddo draw. O’r 10 clwb nad ydynt
yn cwrdd â’r safon ar hyn o bryd, mae 4 ohonynt (Chelsea, Crystal Palace, Everton a
Watford) wedi cynyddu nifer y llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn eu stadia
ers cyhoeddi ein hadroddiad ‘Cyflwr y Chwarae’ ym mis Ebrill 2017.
Cynnydd y 10 clwb nad ydynt ar hyn o bryd yn cyrraedd safon isafswm yr ASG
ynghylch llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn


Bydd Burnley, Chelsea, Everton, Watford a Newcastle yn cyrraedd nifer isafswm
yr ASG ar gyfer llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn erbyn dechrau tymor
2018/19. Bydd hyn yn ychwanegu 346 o lefydd ychwanegol ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn ar ben y cynnydd a welwyd ers mis Ebrill 2017.



Bydd Manchester United yn cyrraedd y nifer isafswm erbyn dechrau tymor
2010/21, o ganlyniad i'w cynlluniau i ychwanegu llefydd ar gyfer defnyddwyr
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cadair olwyn yn raddol rhwng nawr a bryd hynny. Bydd hyn yn arwain at 151 o
lefydd ychwanegol ar ben y 126 sydd ganddynt eisoes. Bydd deugain o’r llefydd
newydd ar gael yn barhaol erbyn dechrau tymor 2018/19.


Bydd Crystal Palace (yn amodol ar ganiatâd cynllunio) yn cyrraedd nifer isafswm
yr ASG erbyn dechrau tymor 2021/22.



Mae Hull wedi ystyried nifer o opsiynau ar gyfer gosod llefydd ychwanegol ar
gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Maent yn gobeithio gosod wyth o lefydd
chwanegol erbyn dechrau tymor 2018/19 a byddwn yn monitro eu cynnydd.



Nid oes gan Sunderland unrhyw gynlluniau i gynyddu nifer y llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn yn eu stadiwm. Nid ydynt wedi gwerthu eu darpariaeth
bresennol i gyd ar unrhyw adeg ers disgyn i’r Championship yn 2017/18. Mae’r
clwb yn teimlo ei fod yn rhesymol iddynt beidio gwario arian ar osod llefydd
ychwanegol ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar hyn o bryd ac wedi gwario yn lle
ar welliannau eraill a ofynnwyd amdanynt gan eu cefnogwyr anabl.



Codwyd Huddersfield i’r Uwch Gynghrair am y tro cyntaf yn nhymor 2017/18.
Maent wedi cynnal archwiliad hygyrchedd i benderfynu ar ddichonoldeb gosod
llefydd ychwanegol ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn y stadiwm.

Rydym yn croesawu ymrwymiad cadarnhaol y clybiau hyn i wella, mewn rhai
achosion drwy wneud gwaith strwythurol sylweddol er mwyn cyflawni’r canlyniadau
dymunol.
Galw annigonol
Gwnaeth rhai clybiau codi'r mater o alw annigonol am lefydd ychwanegol ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn yn eu stadia fel rheswm i beidio â chynyddu nifer y llefydd
ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn i gyrraedd nifer isafswm yr ASG. Natur y
ddeddfwriaeth yw bod y ddyletswydd yn ddisgwylgar, a dylai cyfleusterau, yn yr
achos hwn stadia pêl-droed, cael eu hadeiladu wrth ragweld y bydd cefnogwyr anabl
am fynychu gemau. Pan fo'r ddarpariaeth yn fwy na’r galw presennol, dylai clybiau
geisio fynd ati i annog mwy o bobl anabl i ddod i’r gemau. Clywsom nifer o
enghreifftiau positif o nifer o glybiau ynghylch sut aethant ati i wneud hyn.
Er enghraifft, mae gan Burnley raglen helaeth o ymgysylltu â’r gymuned ac maent yn
defnyddio hyn i gyrraedd pobl anabl a’u hannog i fynychu.
Mae rhai clybiau eraill yn gwneud gwaith gwych trwy eu sefydliadau elusennol yn
annog pobl anabl i chwarae pêl-droed, ond nid ydynt wedi gwneud y cysylltiad rhwng
hyn a’r gwaith y dylent fod yn ei wneud i annog mwy o bobl anabl i wylio pêl-droed
yn eu clwb.
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Codwyd pryderon â ni hefyd gan rai clybiau y byddai cynyddu darpariaeth ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn yn fwy na’r galw yn rhoi eu cefnogwyr anabl mewn perygl o
gael eu cam-drin gan gefnogwyr nad ydynt ag anabledd a oedd wedi symud seddi er
mwyn darparu’r llefydd ychwanegol. Mae gan glybiau ddyletswydd gyfreithiol i'w
cefnogwyr i’w amddiffyn rhag cam-drin o'r fath. Mae rhai clybiau’n lledu negeseuon
cadarnhaol ynghylch anabledd i helpu meithrin clwb cynhwysol, megis ymgyrch ‘One
United’ Manchester United.
Dewis a dosbarthiad llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn o gwmpas y
stadiwm
Mae’r ASG yn argymell na ddylai mwy na 25% o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn mewn stadiwm fod wrth ymyl y cae. Mae hyn er mwyn sicrhau bod clybiau’n
cynnig dewis i gefnogwyr mewn cadair olwyn, gan roi amrywiaeth o leoliadau gwylio
o gwmpas y stadiwm. Mae’r canllaw yn datgan:
Un o brif ofynion BS8300 yw y dylai pobl anabl gael mynediad at unrhyw lawr
mewn adeilad annomestig newydd. Yng nghyd-destun stadia, mae hyn yn
meddwl y dylai gwylwyr ag anableddau cael lawer mwy o ddewis o leoliad
gwylio nag o’r blaen.
Mae’r dewis hwn yn cynnwys y gallu i eistedd gyda’u cefnogwyr eu hunain wrth
deithio i gemau i ffwrdd ac eistedd gyda theulu a ffrindiau yn y gemau cartref.
Ym mis Ebrill 2017, nodwyd ein hadroddiad:


Roedd gan 11 o 20 clwb mwy na 50% o’u llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn wrth ymyl y cae, a



roedd gan bump o’r 11 clwb hyn mwy na 80% o’u llefydd ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn wrth ymyl y cae.

Ym mis Mai 2018, mae’r ffigurau’n is:


mae gan saith o'r 20 gwreiddiol mwy na 50% o’u llefydd ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn wrth ymyl y cae



dim ond un clwb sydd â mwy na 80% o’u llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
wrth ymyl y cae, a



mae pedwar clwb wedi llwyddo lleihau’r canran ers i ni ddechrau ein hasesiad, er
iddynt fethu â lleihau’r canran o lefydd wrth ymyl y cae yn is na’r 25% a
argymhellwyd.

Mae yna ddau glwb nad oedd ganddynt unrhyw ddewis ond cynyddu’r nifer o lefydd
wrth ymyl y cae er mwyn cynyddu’r nifer cyfanswm o lefydd ar gyfer defnyddwyr
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cadair olwyn sydd ar gael i gefnogwyr. Maent wedi ymgynghori â’u cefnogwyr
ymlaen llaw ac wedi derbyn adborth positif ar eu cynigion.
Mae clybiau eraill wedi sicrhau i ni, pan fyddant yn ymgymryd â datblygiadau
arfaethedig yn eu stadia, neu mewn rhai achosion ailadeiladu neu ail-leoli eu stadia,
y bydd y mater hwn yn cael ei ddatrys.
Yn ystod ein hymweliadau, mae rhai clybiau wedi dweud wrthym am yr
ymgynghoriad yr oeddent wedi’i gynnal â’u cefnogwyr anabl i sicrhau roedd
ganddynt ddewis o seddi a oedd yn diwallu eu hanghenion. Yn Stoke City FC, er
enghraifft, roeddent wedi ystyried gosod llefydd newydd ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn yn uchel yng nghorneli’r stadiwm. Buont yn ymgynghori â’u cefnogwyr anabl,
gyda'r mwyafrif ohonynt am aros yn agos i’r cae lle’r oedd awyrgylch gwell.
Newidiodd Stoke City eu cynlluniau a newidion nhw leoliad y llefydd ychwanegol ar
gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Ymgynghorodd Liverpool FC â’u defnyddwyr cadair
olwyn o flaen y Kop a ddywedodd eu bod yn hapus i aros wrth ymyl y cae.

Darpariaeth seddi ar gyfer pobl anabl sy’n gallu cerdded – seddi
amwynder a mynediad hawdd (AEA)
Amlinellwyd darpariaeth seddi AEA yng Nghanllaw Atodol Stadia Hygyrch, a
gyhoeddwyd yn 2015 ac sy’n chwarae rôl hanfodol wrth sicrhau bod stadia yn
hygyrch ar gyfer cefnogwyr ag ystod o namau sy’n gallu cerdded. Mae’n datgan:
Yn ogystal â darparu cyfleusterau i ddefnyddwyr cadair olwyn dylai bob
stadiwm darparu nifer debyg o seddi amwynder a mynediad hawdd i
wylwyr a allai fod angen mwy o le. Dylai seddi amwynder darparu seddi
gyda lle ychwanegol ar gyfer y coesau ac mae’n ddefnyddiol darparu rhai
gyda breichiau, er y dylai fod yn bosibl cael gwared arnynt. Dylai seddi
amwynder a mynediad hawdd gael cefnau hefyd.
Mae’n bosib y bydd angen mwy o le ar bobl â symudedd cyfyngedig i
gael mynediad at eu seddi wrth ddefnyddio cymorth cerdded neu faglau,
ac felly’r angen am le ychwanegol ar gyfer y coesau. Efallai na allant
sefyll yn rhwydd am gyfnodau hir neu newid ystum yn hawdd. Felly, dylai
seddi amwynder darparu llinell weledol resymol o sefyllfa eistedd nad
sydd yn cael ei rwystro gan wylwyr eraill yn sefyll o flaen neu i’r ochr.
Efallai y bydd gwyliwr anabl â chymorth neu wn tywys hefyd angen mwy
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o le i’r ci gael gorwedd o flaen neu o dan ei sedd. Dylen nhw hefyd gael
dewis o seddi AEA.
Dylid darparu seddi AEA mewn mannau hygyrch iawn, megis ar ddiwedd
rhesi, lle nad oes lawer o risiau ar gyfer gwylwyr â symudedd cyfyngedig.
Dylai gwylwyr sydd angen seddi AEA gael eistedd gyda chefnogwyr eu
tîm mewn amrywiaeth o fannau gwylio a chategorïau tocynnau, gan
gynnwys ardaloedd lletygarwch, VIP a seddi’r cyfarwyddwyr. Dylid lleoli
seddi o'r fath yn agos at doiledau a chyfleusterau eraill.

Mae’r fformiwla a ddefnyddir i gyfrifo’r ddarpariaeth o seddi AEA a argymhellir yr un
fath ag ar gyfer llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn (Tabl 4 yr ASG, fel uchod).
Yn ein hadroddiad yn 2017, dim ond 8 o’r 20 clwb oedd yn cyrraedd y safon hon.
Dywedodd nifer o glybiau wrthym yr oedd cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded yn
gallu eistedd unrhyw le yn eu stadiwm. Roedd y rhain yn drefniadau anffurfiol lle
byddai staff y swyddfa docynnau yn dyrannu seddi a oedd yn bodloni anghenion
unigolyn wrth archebu seddi.
Er y gallai’r systemau hyn weithio’n dda, fel y disgrifir yn yr adran uchod o’r ASG,
mae angen i glwb nodi a dyrannu’r nifer isafswm o seddi AEA yn unol â chapasiti ei
stadiwm. Yn hollbwysig, dylai’r seddi hyn gael eu cadw ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n
gallu cerdded. Yn ddelfrydol, dylid tynnu sylw at y seddi hyn ar gynllun seddi fel y
gall pobl ag anableddau nodi lle gallant eistedd yn y stadiwm.
Nododd adborth ar seddi AEA yn arolwg cefnogwyr y Comisiwn yr angen
am fwy.
Roedd y sylwadau’n cynnwys:
‘Dylid cael seddi penodol yn agosach at doiledau ar gyfer pobl sydd ag
anawsterau wrth gerdded, ayyb.’
‘Dylid cael mwy o seddi ar gyfer pobl anabl neu sydd â symudedd
cyfyngedig. Rwy’n gweld llawr o bobl henach sy’n ymdopi ond byddai’n
well ganddynt gael seddi gwell, aybb. Dy’n nhw ddim yn cwyno!!!’

Yn ystod ein hymweliadau i glybiau fe awgrymon ni eu bod yn nodi bob sedd sy’n
cyrraedd o leiaf rhai o’r safonau sy’n cyfateb i sedd AEA. Er enghraifft, mae’r rhan
fwyaf o seddi ar ddiwedd rhes yn hygyrch os mai dim ond un neu ddau o risiau sydd
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angen eu dringo i'w cyrraedd ac os oes mwy o le ar gyfer y coesau. Roedd gan rhai
clybiau seddi ar gael y gellid ychwanegu breichiau atynt ar gais. Cynhaliodd llawer o
glybiau archwiliadau o'r seddi yn y stadiwm ac roeddent yn gallu tynnu sylw at lawer
fwy o seddi AEA posib nag yr oeddent o’r blaen.
O’r 20 clwb a aseswyd ym mis Ebrill 2017, mae 17 clwb nawr yn cyrraedd y safon
ynghylch seddi AEA o’i gymharu ag 8 yn unig ym mis Ebrill 2017. O’r tri sy’n weddill,
bydd Burnley, Everton a Watford oll yn cyrraedd nifer isafswm yr ASG erbyn dechrau
tymor 2018/19.
O’r tri chlwb a gyrhaeddodd yr Uwch Gynghrair yn 2017/18, roedd Brighton eisoes
yn cyrraedd safon yr ASG, bydd Newcastle yn cyrraedd y safon erbyn dechrau tymor
2018/19 ac mae Huddersfield wedi nodi seddi AEA yn eu stadiwm ac yn gweithio
tuag at isafswm yr ASG.
Roedd clybiau’n gallu rhoi enghreifftiau cadarnhaol lle’r oedd cymryd yr amser i
ddeall anghenion person anabl yn eu galluogi i nodi'r sedd fwyaf addas iddynt.
Roedd un clwb wedi cyflwyno ‘stoliau eistedd’ er mwyn gwella golwg cymdeithion
defnyddwyr cadair olwyn lle roeddent yn eistedd y tu ôl i ddefnyddwyr cadair olwyn.
Gofynnodd cefnogwr â choes prosthetig a allai symud i un o’r seddi o’r fath gan ei
fod yn berffaith ar gyfer ei anghenion. Gallai’r rhan fwyaf o glybiau rhoi enghreifftiau
o bryd y darparant seddi hygyrch addas i gefnogwyr ag anableddau dros dro, er
engraifft coesau wedi’u torri, ac roedd yn glir bod staff y swyddfa docynnau a’r
swyddogion cyswllt anabledd (DLOs) yn wybodus iawn ynghylch seddi addas, gan
gynnwys seddi nad oeddent wedi eu dynodi’n benodol fel seddi AEA.
Roedd rhai clybiau wedi cynnal arolygo ffurfiol o’u holl gefnogwyr, ac roedd eraill
wedi gweithio â chefnogwyr ag anableddau yn unigol i nodi’ rhai a allai elwa o symud
i seddi mwy hygyrch, er enghraifft, cefnogwyr henoed nad oeddent bellach yn gallu
cyrraedd eu sedd bresennol yn rhwydd. Tynnwyd sylw at hyn fel problem yn arolwg
cefnogwyr y Comisiwn.
‘Y tymor hwn maen nhw wedi gosod mwy o seddi ar gyfer pobl anabl sy’n
gallu cerdded, sy’n golygu bod seddi y gallaf ffitio i mewn iddynt! Ni allaf
blygu fy nghoes, felly ni allaf ffitio i mewn i seddi “arferol”.’
‘Rwyf bob amser yn gofyn am seddi is ar gyfer fy mab gan nad yw’n gallu
dringo grisiau a rhoddodd y clwb seddi yn yr ail res sy’n golygu 2 o risiau i
fyny ond gofynnon nhw i mi yn gyntaf os oedd hynny’n addas a
ddywedais ei fod yn addas.’
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'Byddai llawer yn well os byddai clybiau yn cadw cwpl o docynnau ar gyfer
bob gêm nad ydynt yn yr ardal seddi anabl ond er enghraifft yn is lawr y
gellid eu prynu gan bobl fel fi a’m partner sy’n dod gyda fi. Rwy’n siŵr bod
llawer o bobl fel fi nad ydynt yn gymwys ar gyfer bathodyn anabl ond sydd
serch hynny mewn poen difrifol wrth ddringo grisiau neu symud o
gwmpas.’

Mae llawer o glybiau wedi gwella’r wybodaeth ar gyfer eu staff swyddfa docynnau fel
eu bod yn gallu adnabod seddi a ddynodir fel seddi AEA. Mae hyn wedi galluogi staff
i gadw’r seddi hyn ar gyfer pobl sydd eu hangen. Mae rhai clybiau wedi gosod eu
systemau tocynnau er atal yn awtomatig y seddi hyn rhag cael eu gwerthu fel
tocynnau mynediad arferol i bobl nad ydynt yn anabl. Ar hyn o bryd:


Mae 11 o’r 23 clwb wedi cyhoeddi cynllun seddi



Bydd 8 clwb yn cyhoeddi cynllun seddi erbyn dechrau tymor 2018/19, a



Mae 4 clwb yn y broses o ddatblygu un, gan gynnwys Tottenham ar gyfer eu
stadiwm newydd.

Mae Arsenal wedi datblygu eu system docynnau ar y we fel y gall cefnogwyr gweld
llun wrth archebu sedd AEA neu le ar gyfer defnyddiwr cadair olwyn i sicrhau ei fod
yn bodloni eu hanghenion.
Seddi ‘hyblyg’ neu ‘gymysg’
Roedd rhai clybiau wedi cyrraedd niferoedd isafswm yr ASG ar gyfer llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn a seddi AEA ond roeddent yn cynnwys seddi ‘hyblyg’ y
gellid eu defnyddio ar gyfer cefnogwyr anabl a rhai nad ydynt yn anabl. Roedd y
rhain yn cynnwys seddi mewn llefydd a ddynodwyd yn llefydd ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn a werthwyd i wylwyr nad ydynt yn anabl os nad oeddent wedi eu
cymryd gan gefnogwyr anabl. Gwelsom y model hwn yn cael ei ddefnyddio gan
glybiau mewn llefydd mynediad cyffredin yn ogystal ag ardaloedd lletygarwch.
Mae’r ASG a’r AFA yn cydnabod efallai y bydd clybiau am ddefnyddio'r dull hwn er
mwyn i werthu cymaint o seddi ag y gallant. Mae cael seddi addas ar gael ar gyfer
cefnogwyr anabl sydd eisiau gweld y gêm yn rhan o ddyletswydd ddisgwylgar y
clybiau. Dylai bob clwb gael polisi tocynnau clir ar waith a thrafodwyd a chytunwyd
arno â’u cefnogwyr anabl. Dylai’r polisi esbonio i staff y swyddfa docynnau bod gan
gefnogwr anabl flaenoriaeth wrth brynu tocynnau mewn llefydd ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn neu mewn seddi AEA. Dylai ddatgan pryd (er enghraifft, dau ddiwrnod
cyn y gic gyntaf a dim ond pan fydd gweddill y seddi yn y stadiwm wedi gwerthu) y
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gallant werthu’r llefydd hyn i gefnogwyr nad ydynt yn anabl. Dylai clwb gadw hyd at
gychwyn y gêm nifer priodol o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a seddi AEA
ar gyfer cefnogwyr anabl a all droi lan ar y funud olaf a’u hangen. Dylai’r nifer hwn
gael ei drafod a’i gytuno arno â chefnogwyr anabl y clwb.
Rhaid i glwb sy’n darparu isafswm yr ASG neu’n llai, ac sydd â pholisi i werthu rhai
o’r tocynnau i gefnogwyr nad ydynt yn anabl, bob amser allu bodloni anghenion
cefnogwr anabl sy’n troi lan ar y funud olaf i weld gêm. Dylai’r clwb monitro’r sefyllfa
ac addasu ei bolisi a/neu ddarpariaeth os yn briodol.

Lletygarwch
Mae’r ASG yn egluro nad yw unrhyw ddarpariaeth mewn ardaloedd lletygarwch yn
cyfri fel ‘mynediad cyffredinol’ ac felly ni ddylid ei gynnwys wrth gyfrifo’r nifer o lefydd
ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn y mae clwb yn eu cynnig.
Mae’r diffiniad o letygarwch yn llai clir yn awr nag yn y gorffennol. Mae’r nifer o
gefnogwyr sy’n mynychu gemau pêl-droed mewn ardaloedd lletygarwch wedi
cynyddu ers drafftiwyd yr ASG. Er bod lletygarwch traddodiadol mewn seddi
‘cyfarwyddwyr/cwmni’ yn hawdd ei ddiffinio fel rhywbeth gwahanol i’r categori
mynediad cyffredin, mae mathau eraill yn wahanol. Er enghraifft, gellid ystyried
pecynnau VIP a lletygarwch ‘lefel clwb’ y gellir eu prynu o gêm i gêm gan unigolion
yn ‘fynediad cyffredinol’. Mae hyn wedi drysu pethau wrth geisio asesu a yw rhai
clybiau yn cyrraedd nifer isafswm yr ASG ar gyfer llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn a seddi AEA. Mae angen eglurhad ar glybiau ar sut i sicrhau eu bod yn
cyrraedd nifer isafswm yr ASG tra hefyd yn cynnig dewis o seddi a phrofiadau i
gefnogwyr anabl yn ogystal â chefnogwyr nad ydynt yn anabl.
At ddiben yr adroddiad hwn, rydym wedi cyfrif darpariaeth a werthwyd ar sail seddwrth-sedd a gêm-wrth-gêm ac ar gael i’r cyhoedd i brynu, waeth beth fo’r pecyn neu’r
pris, fel mynediad cyffredin. Nid yw hyn yn cynnwys darpariaeth a werthwyd i gwmni,
darpariaeth a werthwyd fel ardal gyfan neu ddarpariaeth sydd ar gael drwy
wahoddiad yn unig.
P’un a ydynt yn cael eu cyfrif ai peidio fel rhan o gyfrifiad yr ASG, dylai pobl anabl
allu cael mynediad i bob rhan o’r stadiwm a phob math o letygarwch a seddi cwmni.
Argymhelliad:
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Dylai'r SGSA weithio â’r Comisiwn, yr Uwch Gynghrair a rhanddeiliaid eraill i
ddiweddaru diffiniad yr ASG o letygarwch, er mwyn darparu diffiniad clir ac
eglurder i glybiau ar yr hyn a olygir gan seddi mynediad cyffredinol ac yr hyn a
olygir gan letygarwch.

Toiledau hygyrch
Mae'r ASG yn dweud ‘dylai pobl anabl allu dod o hyd i a defnyddio cyfleusterau
iechydol priodol mor hawdd â phobl nad ydynt yn anabl a dylent gael eu gwasgaru o
gwmpas y stadiwm’. Cymhareb o un toiled i bob 15 o lefydd ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn yw'r arfer gorau a safon y diwydiant.
Er bod arolwg cefnogwyr y Comisiwn wedi dangos bod y mwyafrif o gefnogwyr
cartref ac i ffwrdd yn teimlo bod y clwb pêl-droed yn darparu’n dda ar gyfer eu
hanghenion mewn perthynas â thoiledau hygyrch a thoiledau Changing Places,
clywsom gan unigolion nad oeddent wedi cael profiad da.
‘Mae'r toiled anabl ar ochr arall yr eisteddle ac mae’n rhaid mynd o un
ochr y cae i’r llall i'w ddefnyddio. Mae hyn yn cymryd llawer o amser ac yn
anghyfleus a dim ond dau doiled sydd felly mae angen hanner amser i
gyd. Mae’n anodd dychwelyd mewn pryd i weld yr ail hanner ac nid yw’n
bosib gadael cyn hanner amser oherwydd diffyg lle.’
‘Mae’r toiledau’n dda iawn o ran y lliwiau maen nhw wedi cael eu peintio
(coch/gwyn) gan fod y cyferbyniad o gymorth i bobl â nam er eu golwg.
Fodd bynnag, mae mynd atynt a dychwelyd yn brofiad hynod anodd.’

Yn gyffredinol, ers ein hadroddiad blaenorol rydym wedi gweld cynnydd yn
narpariaeth toiledau hygyrch a bydd y niferoedd yn cynyddu’n bellach gyda gwaith
wedi’i drefnu mewn nifer o glybiau dros y tymhorau sydd i ddod.
Roedd y tri chlwb a gyrhaeddodd yr Uwch Gynghrair yn nhymor 2017/18 cyflawni’r
gymhareb o doiledau hygyrch i lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.
Wrth i glybiau osod mwy o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn, efallai y bydd yn
rhaid iddynt gynyddu nifer y toiledau hygyrch hefyd i sicrhau maent yn cadw i'r
gymhareb o un toiled i bob 15 o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Er
enghraifft, nid yw Bournemouth bellach yn bodloni'r gymareb o doiledau hygyrch i
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lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn oherwydd eu bod wedi cynyddu’n sylweddol
y nifer o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.
Yn ein hadroddiad ym mis Ebrill 2017, fe wnaethom godi pryderon ynghylch
ansawdd y ddarpariaeth a’r pellter rhwng y toiledau a’r llefydd ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn mewn rhai clybiau. Ers hynny, rydym wedi gweld gwelliannau sylweddol
i ddarpariaeth toiledau, gyda 19 clwb yn dweud wrthym eu bod wedi ymgymryd â
gwaith i wella’u cyfleusterau. Mae hyn wedi cynnwys adeiladu toiledau hygyrch
newydd, ailbeintio i wella’r cyferbyniad rhwng offer ymolchfa a’r waliau a'r lloriau, a
chamau syml eraill megis gosod silffoedd, bachau cot, rheiliau llaw a drychau hir.
O’r tri chlwb a godwyd yn nhymor 2017/18, mae Brighton a Newcastle eisoes wedi
gwneud gwelliannau a bydd Huddersfield yn cwblhau unrhyw waith a nodwyd yn eu
harchwiliad hygyrchedd yn ystod tymor caëedig 2018.
Yn ein hadroddiad ym mis Ebrill 2017, er roedd rhai clybiau â’r nifer cywir o doiledau,
nodom roedd rhai o’u toiledau hygyrch yn rhy bell (mwy na 40 metr) o lefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn i gael eu cyfrif fel darpariaeth ddigonol. Fe wnaethom godi
hyn gyda'r clybiau dan sylw yn ystod ein hymweliadau. Roedd y rhan fwyaf o glybiau
wedi ymgynghori â chefnogwyr yr effeithir arnynt, gan gynnig lle arall iddynt os oedd
angen. Trwy ddarparu stiwardiaid dynodedig a chadw'r daith i’r toiled yn glir o
gefnogwyr eraill, roedd clybiau’n rheoli'r sefyllfa hon.
Mae rhai clybiau’n darparu toiledau hygyrch ychwanegol y tu allan i'r stadiwm. Yn
West Bromwich Albion FC wnaethon nhw nodi lle addas a oedd wrth ymyl lle mae
cefnogwyr yn mynd ar y bysiau i deithio i gemau i ffwrdd. Mae'r cefnogwyr wedi
ymateb yn dda i’r cyfleuster ychwanegol hwn. Caiff ei ddefnyddio hefyd gan
gefnogwyr y tim arall cyn y gêm.
Yn nifer o stadia, mae defnydd toiledau hygyrch gan gefnogwyr nad ydynt yn anabl
wedi bod yn broblem sylweddol. Mae clybiau wedi gwella’r sefyllfa gyda stiwardio
ychwanegol a thrwy gynyddu’r nifer o doiledau sydd angen allwedd RADAR er mwyn
eu defnyddio.
Mae’r rhan fwyaf o glybiau wedi gwella gwelededd arwyddion ar gyfer y toiledau
hygyrch yn y cynteddfeydd. Dywedodd West Bromwich Albion wrthym am eu gwaith
gydag ymgyrch ‘cymdeithas stoma-gyfeillgar’ Cymdeithas y Colostomi. O ganlyniad i
hyn, gwnaethant gyflwyno arwyddion ar doiledau hygyrch ar ddechrau tymor
2017/18 er mwyn atgoffa pobl nad yw pob anabledd yn weladwy a gwella eu
cyfleusterau toiled ar gyfer pobl sy’n defnyddio bagiau colostomi. Mae Abertawe a
Leicester hefyd wedi gwneud gwelliannau i’w toiledau hygyrch sydd nawr yn
cynnwys silffoedd colostomi.
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Toiledau Changing Places
Mae toiledau Changing Places yn fwy na thoiledau hygyrch arferol ac yn meddu ar
gyfarpar ychwanegol, gan gynnwys teclyn codi a mainc newid addasadwy. Maent yn
darparu digon o le a’r cyfleusterau sydd eu hangen gan bobl anabl sydd efallai’n
defnyddio cadeiriau olwyn mawr a chymhleth neu sydd angen cyfarpar ychwanegol.
Ym mis Chwefror 2017, dim ond 7 o’r 20 clwb a aseswyd gennym oedd wedi gosod
toiledau Changing Places. Ers hynny mae’r ddarpariaeth wedi cynyddu’n sylweddol,
gyda 16 o’r 20 clwb gwreiddiol â darpariaeth barhaol a thri yn defnyddio cyfleuster
symudol. Bydd Sunderland yn cynyddu’r ffigwr i 20 o 20 pan fyddant yn gosod eu
cyfleusterau nhw erbyn mis Awst 2018. Mae gan y tri chlwb a chododd i’r Uwch
Gynghrair yn 2017/18 cyfleuster parhaol yn ei le.
Mae rhai clybiau wedi gosod ail doiled Changing Places i'w wneud yn haws i bobl
anabl o bob ochr y stadiwm eu defnyddio. Derbyniom adborth cadarnhaol o glybiau a
oedd eisoes yn darparu toiledau Changing Places, nid yn unig o’r cefnogwyr ond
hefyd yn ystod cyngherddau a digwyddiadau eraill lle cawsant eu defnyddio. Ar gyfer
clybiau eraill, roedd yn nodwedd bwysig pan oedd sefydliadau allanol yn edrych am
leoliadau hygyrch i gynnal cynadleddau. Ar ben hynny, cofnodd ein harolwg adborth
cadarnhaol lle osodwyd toiledau Changing Places.
Mae yna ymgyrch ar waith ledled y wlad i gynyddu’r nifer o doiledau Changing
Places. Y nod yw na fydd rhieni a gofalwyr sydd wedi adrodd am achlysuron lle na
chawsant unrhyw ddewis arall heblaw newid eu haelod teulu ar lawr toiled hygyrch
byth yn wynebu gwneud hyn eto.
Roedd yn dda clywed am glybiau megis Brighton and Hove Albion FC sy’n gwneud
eu cyfleuster toiled Changing Places ar gael i grwpiau lleol ar ddiwrnodau heb gêm.
Ceir mwy o wybodaeth ar-lein yn: http://www.changing-places.org/

Cyfrifoldeb uwch dimau arweinyddiaeth dros hygyrchedd
Roedd nifer o gyfarfodydd â chlybiau yn cynnwys Cadeiryddion a Phrif Swyddogion
Gweithredol a oedd am egluro eu hymrwymiad personol i hygyrchedd i bobl anabl.
Roedd gan glybiau eraill ‘noddwyr bwrdd’ a oedd yn gyfrifol am adrodd i’r bwrdd ar
faterion hygyrchedd i bobl anabl. Clywsom am ystod o strwythurau rheoli a’r
amrywiaeth o ran y lefelau rheoli gwahanol o fewn clybiau lle mae’r cyfrifoldeb dros
wella hygyrchedd i bobl anabl yn eistedd. Mae Southampton yn sicrhau gwelededd y
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materion drwy’r clwb trwy gael hyrwyddwr anabledd ym mhob adran er mwyn
arwain, monitro a helpu i sicrhau hygyrchedd yn Stadiwm St Mary’s. Clywsom hefyd
am lawer o uwch-bobl o fewn clybiau a gymerodd ran weithgar wrth ymgynghori â
chefnogwyr anabl yn eu clwb.
Nid yw’n gyd-ddigwyddiad taw’r clybiau sydd wedi gwneud y cynnydd mwyaf
sylweddol yw’r clybiau lle mae’r uwch dîm rheoli yn gyfrifol am hygyrchedd i bobl
anabl. Pan mae gan sefydliad uwch-reolwyr sy’n hyrwyddo achos, caiff pethau eu
gwneud yn gynt.
Fel rhan o’i reolau, mae’r Uwch Gynghrair yn gorchymyn y dylai bob clwb gyflogi
Swyddog Mynediad Anabl (DAO), a fydd yn uwch swyddog priodol y bydd ei
gyfrifoldebau’n cynnwys:


sicrhau darpariaeth cyfleusterau a gwasanaethau diogel, cynhwysol, hygyrch gan
y clwb i gefnogwyr anabl, a



chysylltu yn rheolaidd â thïm rheoli’r clwb (gan gynnwys ar faterion ynghylch
hygyrchedd ar gyfer pobl anabl).

Mae gan bob clwb yr Uwch Gynghrair DAO. Mae clybiau wedi cael agweddau
gwahanol o ran statws y rôl hon. Mae rhai clybiau wedi dewis cyfuno’r rôl hon â'r rôl
DLO, a wneir fel arfer gan aelod ieuaf o'r staff. Rydym wedi canfod enghreifftiau lle
nad yw hyn wedi gweithio mor dda, gyda DLOs yn teimlo’n rhwystredig nad ydynt yn
cael eu gwrando arnynt wrth awgrymu gwelliannau angenrheidiol.
Argymhelliad:
Bod â strwythur clir ar waith ynghylch cyfrifoldeb arweinyddiaeth a rheolaeth
ar gyfer cefnogwyr anabl.

Arweinyddiaeth yr Uwch Gynghrair
Ym mis Medi 2015, cytunodd clybiau’r Uwch Gynghrair yn unfrydol i benderfyniad y
byddent yn cydymffurfio â’r cyfarwyddyd a geir yn ‘Stadia Hygyrch’ erbyn dechrau
tymor 2017/18. Lansiodd y cytundeb hwn gan uwch arweinwyr bob un o 20 clwb yr
Uwch Gynghrair ‘Addewid yr Uwch Gynghrair’ ac ers hynny cyflawnwyd gwelliannau
gan bob clwb.
Daeth yr Addewid ar adeg pan oedd yr Uwch Gynghrair dan bwysau cynyddol i
arwain ar hygyrchedd i bobl anabl yn stadia’r Uwch Gynghrair. Fe’i croesawyd gan
gefnogwyr anabl a rhanddeiliaid eraill â diddordeb.
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Er nad oedd bob clwb wedi cyflawni’r addewid erbyn y terfyn amser ym mis Awst
2017, roedd yn glir bod yr arweinyddiaeth a ddangoswyd gan yr Uwch Gynghrair
wrth sefydlu’r Addewid wedi cael effaith sylweddol ar y clybiau.
Mae’r gofyniad i ddarparu cyfleusterau hygyrch yn stadia pêl-droed yn un gyfreithiol,
p’un bynnag for gynghrair yr ydych yn chwarae ynddo. Ymhlith y clybiau a
ddisgynodd o'r Uwch Gynghrair yn ystod ein hasesiad, rydym wedi canfod bod rhai
ohonynt yn parhau i wella a chyrraedd gofynion isafswm yr ASG ac eraill ddim. Mae
hyn yn siomedig ac yn pwysleisio effaith targed megis yr Addewid.
Argymhelliad:
Rydym yn annog cyrff llywodraethu eraill i arwain ar y mater hwn a gwneud
addewidion tebyg i wella darpariaeth yn eu cynghrair neu gamp.

Codi disgwyliadau
Pan fydd clwb yn cyrraedd yr Uwch Gynghrair, rhoddir dau dymor iddynt i gyflawni’r
Addewid. Ar hyn o bryd, ni chyfeirir at yr ymrwymiad hwn yn llawlyfr yr Uwch
Gynghrair sydd ond yn datgan y bydd pob clwb yn darparu cyfleusterau digonol ar
gyfer pobl anabl. Mae hyn mewn cyferbyniad â llu o reolau eraill mae’n rhaid i
glybiau gydymffurfio â nhw ar gyfer eu gêm gartref gyntaf y tymor, yn enwedig mewn
perthynas ag ymrwymiadau darlledu. Mae gan y llawlyfr reolau sy’n cynnwys, er
enghraifft, darpariaeth a lleoliad llifoleuadau, darpariaeth parcio ceir i ddarlledwyr a’u
tryciau offer, darpariaeth nifer penodol o lefydd ar gyfer sylwebwyr, ystafelloedd
gweithio ac ystafelloedd cynadledda i’r cyfryngau.
Mae gan bob un o’r ymrwymiadau hyn effaith ariannol a gweithredol sylweddol ar
gyfer clwb sydd newydd gyrraedd yr Uwch Gynghrair. Yn wahanol i’r targed ddwy
flynedd i gyflawni’r Addewid, mae’n rhaid iddynt gael eu cyflawni cyn gêm gartref
cyntaf y tymor.
Yr Uwch Gynghrair yw’r cynghrair pêl-droed cyfoethocaf y byd ac ni allant adael i
fforddiadwyedd fod yn rhwystr i gyflawni gwaith. Pan fydd clwb yn ymuno â’r Uwch
Gynghrair, maen nhw’n elwa ar daliadau ‘balŵn’, Rhoddir symiau sylweddol o arian
iddynt er mwyn eu galluogi i gwblhau’r gwaith sy’n ofynnol i gyrraedd y safonau hyn.
Mewn rhai clybiau a oedd newydd godi i’r Uwch Gynghrair, gwelsom waith
strwythurol a buddsoddiad sylweddol yn digwydd yn ystod y tymor caëedig er mwyn
bodloni’r gofynion hyn. Mae’n siomedig nad yw'r un flaenoriaeth yn cael ei rhoi
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ynghylch hygyrchedd i bobl anabl mewn clybiau sydd newydd godi i'r Uwch
Gynghrair.
Pan fydd clybiau yn disgyn o’r Uwch Gynghrair maent yn derbyn taliadau ‘parasiwt’
i'w helpu i ddelio â’r sioc ariannol. Defnyddir yr arian hwn i wneud iawn am golli’r
arian hawliau teledu. Gall clybiau disgwyl derbyn tua £100 miliwn dros dair blynedd
os nad ydynt yn dychwelyd i’r Uwch Gynghrair o fewn y cyfnod hwnnw.
I sicrhau bod clybiau yn gallu parhau â'r gwaith da maent wedi dechrau, gallai’r
Uwch Gynghrair mynnu bod peth o’r arian hwn yn cael ei glustnodi i wario ar
hygyrchedd ar gyfer pobl anabl. Byddai hyn yn sicrhau y gallai'r clybiau sy’n gadael
yr Uwch Gynghrair parhau â’u gwelliannau a bod â’r gallu i gyrraedd y safonau
gofynnol wrth iddynt ddychwelyd i’r Uwch Gynghrair. Pe bai’r un peth yn cael ei
wneud gyda thaliadau ‘balŵn’ byddai hyn yn galluogi clybiau i wella hygyrchedd ar
gyfer pobl anabl yn eu stadia a chyflawni’r Addewid mewn llawer llai o amser na dwy
flynedd.
Argymhellion i’r Uwch Gynghrair:
Dylai’r Uwch Gynghrair ailddrafftio’i llawlyfr i adlewyrchu’r Addewid a dylai roi
digon o bwyslais ar wella hygyrchedd i gefnogwyr anabl trwy gydymffurfio â’r
ASG.
Dylai’r Uwch Gynghrair ystyried mynnu bod clybiau sy’n disgyn neu godi
clustnodi taliadau parasiwt a balŵn i wella hygyrchedd yn gyflymach ar gyfer
pobl anabl yn eu stadia.

Ymgysylltu â phobl anabl
Mae ymgysylltu â phobl anabl wedi caniatáu i rai clybiau gwneud gwir wahaniaeth i'r
cefnogwyr hynny trwy wneud gwelliannau gwybodus i'w stadia a’r gwasanaethau
maent yn eu cynnig. Mae clybiau wedi defnyddio llawer o wahanol ddulliau o
ymgysylltu, gan gynnwys arolygon ac ymgysylltu’n gyson â chefnogwyr wyneb-ynwyneb mewn cyfarfodydd ac yn ystod gemau. Mae Southampton yn arolygu eu
cefnogwyr anabl dair gwaith y flwyddyn, gan ofyn beth ddylai’r clwb ddechrau, stopio
a pharhau i wneud. Maent yn dilyn hwn trwy gysylltu â rhai cefnogwyr yn unigol i
drafod eu hymatebion yn fwy manwl.
Mae rhai clybiau mewn cysylltiad rheolaidd â’u cymdeithasau pobl anabl (DSAs) a
fforymau cefnogwyr eraill. Rydym wedi argymell i glybiau eu bod yn cysylltu â’u holl
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gefnogwyr anabl yn aml, nid yn unig y rhai sy’n ymwneud â DSA y clwb. Dylai
cefnogwyr anabl hefyd gael eu cynrychioli mewn grwpiau cefnogwyr eraill er mwyn
cynrychioli barn a phrofiadau defnyddwyr cadair olwyn a chefnogwyr anabl sy’n gallu
cerdded yn fwy cyffredinol.
‘Rydym yn cynnal “cyfarfodydd cefnogwyr anabl” yn rheolaidd, lle caiff
unrhyw broblemau eu codi, ac mae ymholiadau a wnaed yn cael eu hateb
yn syth [a] wedyn mae bob un ohonom yn derbyn y diweddariadau wrth
iddynt ddigwydd.’

Mae rhai clybiau yn arolygu eu holl gefnogwyr. Mantais hyn yw cyrraedd y bobl
hynny ag anableddau nad ydynt am alw eu hunain yn anabl neu nad ydynt yn
ymgysylltu â’r grwpiau cefnogwyr anabl.
Mae rhai clybiau yn cynnal archwiliadau ar brofiad cefnogwyr ar ddiwrnod y gêm ac
mae eraill yn cynnal adolygiad ar ôl bob gêm sy’n cynnwys y DLO, stiwardiaid a staff
diwrnod gêm eraill. Defnyddir adborth o’r cyfarfodydd hynny i dynnu sylw at unrhyw
broblem o’r gêm honno a gwneud gwelliannau ar gyfer gemau yn y dyfodol. Mae
clybiau nawr yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd i gyfathrebu â’u holl
gefnogwyr, gan roi a derbyn adborth trwy grwpiau cefnogwyr ar Facebook a Twitter.
Cyn dylunio eu stadiwm newydd a symud i’w stadiwm dros dro yn Wembley,
cynhaliodd Tottenham archwiliad llawn o’u holl gefnogwyr er mwyn nodi cefnogwyr
ag anghenion ychwanegol oherwydd eu hanabledd ac ymgynghori â’u cefnogwyr
anabl ynglŷn â dyluniad y stadiwm newydd. Mae hyn wedi eu galluogi i wneud
addasiadau i wella dyluniad eu stadiwm newydd a sicrhau bod anghenion bob
cefnogwr anabl yn cael sylw yn ystod y cyfnod interim.
Roedd Prif Swyddogion Gweithredol ac uwch staff rhai clybiau wedi cyfarfod yn
bersonol â’u cefnogwyr anabl. Adroddodd y Prif Swyddogion Gweithredol am yr
effaith sylweddol a gafodd arnynt. Er enghraifft, dywedodd Prif Weithredwr Stoke
City wrthym am yr effaith arno pan ddywedodd defnyddiwr cadair olwyn wrtho nad
oedd wedi gallu gweld cic gosb mewn 10 mlynedd o fynychu gemau Stoke City
oherwydd bod cefnogwyr yn sefyll i fyny o flaen platfform y defnyddwyr cadair olwyn
ac yn rhwystro’r golwg. Nid oedd y cefnogwr hwn erioed wedi cwyno am hyn, ond
roedd ymgynghoriad uniongyrchol y clwb â chefnogwyr anabl wedi rhoi’r cyfle iddo
godi’r mater. Arweiniodd hyn yn uniongyrchol at addasiadau i blatffformau’r
defnyddwyr anabl i sicrhau gwell llinellau gweledol hyd yn oed pan fydd y cefnogwyr
o’u blaenau yn sefyll i fyny.
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Mae gan Manchester City rhaglen glir o ymgysylltu’n rheolaidd a gwrando ar
gefnogwyr anabl. Pan wnaeth defnyddiwr cadair olwyn nodi problemau gydag
uchder byrddau newydd mewn ardal lluniaeth, fe wnaeth y clwb wella’r sefyllfa’n
gyflym trwy osod silffoedd o dan y byrddau ar uchder hygyrch ar gyfer defnyddiwr
cadair olwyn. Mae rhai gwelliannau yn bethau bach sy’n golygu llawer iawn i’r bobl
sy’n gofyn amdanynt. Gellir eu gwneud yn gyflym ac ar gost isel.
Tynnodd ein harolwg o gefnogwyr sylw at y ffaith y gellid gwneud mwy i wrando ar
farn cefnogwyr i ffwrdd, gan oedd cefnogwyr cartref yn fwy tebygol na chefnogwyr i
ffwrdd i deimlo bod y clwb pêl-droed yn bodloni eu hanghenion.
Staff arbenigol
Yn ystod ein hymweliadau â chlybiau, gwnaethom gyfarfod â staff a oedd yn
gweithio’n agos â’u cefnogwyr anabl, er enghraifft, swyddogion cyswllt cefnogwyr
(SLOs), DLOs a staff swyddfa docynnau. Roedd yn amlwg eu bod yn ymfalchïo yn
eu gwaith. Roedd yn amlwg yn ystod ein hymweliadau ein hasesiad wybodus
oeddent am eu cefnogwyr anabl. Roedd rhai DLOs wedi meithrin perthynas dda â
chlybiau eraill a chyn eu hymweliadau roeddent yn ceisio gwybodaeth wrthynt am y
cefnogwyr anabl a fyddai’n dod i’w stadiwm. Gwnaeth hyn wahaniaeth mawr i’r
ffordd y croesawyd y cefnogwyr a ddaeth a’r cymorth a rhoddwyd iddynt. O’r
sylwadau a dderbyniwyd yn ein harolwg o gefnogwyr ac o rai o'r adborth a rhoddwyd
i ni gan glybiau eraill, mae’n amlwg bod yna lawer o engreifftiau o berthynas dda
rhwng cefnogwyr anabl a staff arbenigol.
Ymgysylltu â phobl anabl leol yn y gymuned
Dywedodd rhai clybiau wrthym am eu gwaith yn y gymuned, a oedd yn cynnwys
ymgysylltu â chefnogwr pêl-droed anabl nad oeddent yn mynychu gemau ar hyn o
bryd. Roeddent eisiau darganfod beth oedd y rhwystrau iddynt fynychu gemau a rhoi
sicrwydd y gallai’r clwb darparu’r cyfleusterau a gwasanaethau priodol i gefnogwyr
anabl i’w galluogi i fynychu gemau.
Dywedodd Burnley wrthym am raglen gadarn o waith ymgysylltu â’r gymuned a oedd
yn cynnwys ymgysylltu â phobl anabl. Roeddent yn amlwg wedi gwneud cysylltiadau
cryf rhwng eu gwaith â phobl anabl yn chwarae pêl-droed ac annog pobl anabl i
fynychu gemau Burnley. Roeddent yn defnyddio hyn fel rhan annatod o strategaeth i
gynyddu’r nifer o gefnogwyr sy’n mynychu gemau ac i wella’u cyfleusterau at gyfer
pobl anabl. Ar ddiwrnod gemau, roedd nifer o’r staff ymgysylltu cymunedol yn
bresennol yn y stadiwm er mwyn cael dilyniant ac fel bod gan gefnogwyr newydd
wyneb cyfeillgar i fynd ato a allai helpu datrys unrhyw broblemau oedd ganddynt.
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Argymhelliad:
Ymgynghorwch â’ch cefnogwyr anabl a’r gymuned pobl anabl ehangach.
Gwrandewch arnynt a, lle bynnag y bo modd, cymerwch y camau
angenrheidiol i fodloni eu hanghenion. Gwnewch hyn yn rheolaidd i greu
diwylliant o welliant parhaus.

Archwiliadau hygyrchedd
Mae archwiliadau hygyrchedd annibynnol yn rhoi asesiad manwl o ba mor hygyrch y
mae stadiwm (neu leoliad arall) ar gyfer pobl anabl ac yn gwneud arghymhellion
manwl a sut i wella’r gwasanaethau a chyfleusterau sy’n cael eu cynnig gan glybiau.
Yn dilyn archwiliad, dylai clybiau gynhyrchu cynllun gweithredu manwl i sicrhau eu
bod yn mynd i’r afael a'r materion a nodwyd.
Dylid ailadrodd archwiliadau hygyrchedd o bryd i’w gilydd a bob amser ar ôl unrhyw
waith mawr, gan fod hyn yn galluogi i unrhyw ganlyniadau anfwriadol o’r gwaith gael
sylw a chael eu cywiro. Mae sawl clwb yn bwriadu cynnal archwiliadau hygyrchedd
unwaith y byddant wedi cwblhau gwaith gwella sylweddol erbyn tymor 2018/19.
Mae gan rai clybiau hanes o wneud archwiliadau hygyrchedd rheolaidd a gallant
ddangos rhaglen barhaus o wella yn seiliedig ar yr hyn a nodwyd. Roedd Chelsea, er
eu bod yn gallu dangos bod archwiliadau hygyrchedd rheolaidd wedi’u cynnal, heb
weithredu ar y materion a nodwyd. Nodwyd yr un problemau ym mhob archwiliad.
Mae bob un o’r 23 a aseswyd gennym bellach wedi cynnal archwiliad hygyrchedd o
fewn y bum mlynedd diwethaf, gan gynnwys y tri chlwb sydd newydd godi i’r Uwch
Gynghrair. O ganlyniad i’w harchwiliadau hygyrchedd, roedd 18 clwb yn gallu rhannu
gyda ni eu cynlluniau gweithredu clir i fynd i’r afael â’r materion a nodwyd.
Argymhelliad:
Dylai archwiliadau hygyrchedd cael eu cynnal yn rheolaidd, a dylai cynlluniau
clir cael eu rhoi ar waith i fynd i’r afael â’r problemau a nodwyd.

Datganiadau hygyrchedd
Mae datganiad hygyrchedd yn ddogfen hollbwysig gan ei bod yn darparu’r holl
wybodaeth sy’n angenrheidiol i bobl ag ystod o namau i asesu ein hasesiad hygyrch
yw lleoliad ar eu cyfer. Gall hefyd ddylanwadu ar benderfyniad cefnogwr i ymweld â
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stadiwm fel cefnogwr i ffwrdd. Dylai fod yn ddogfen gynhwysfawr sy’n dwyn ynghyd
yr holl wybodaeth berthnasol a dylai fod yn hawdd i’w ddarganfod ar wefan y clwb.
Gall datganiad hygyrchedd da anfon neges gref at gefnogwyr fod y clwb yn
rhagweithiol wrth ystyried hygyrchedd i bobl anabl, gan roi’r hyder iddynt y mae
angen arnynt i fynychu gêm yn y stadiwm honno. Mae’n ddefnyddiol hefyd ar gyfer
sefydliadau sy’n edrych am leoliadau hygyrch ar gyfer cynadleddau neu
ddigwyddiadau eraill. Yn ddelfrydol, dylai fod ar gael ar gais fel copi caled, print bras
a braille. Dylai gynnwys:


cludiant i'r stadiwm: trafnidiaeth gyhoeddus, meysydd parcio, cyrbiau is, mannau
gollwng a rampiau



lleoliad mynedfeydd a seddi hygyrch



mynedfeydd yr eisteddle a llefydd gwylio cadair olwyyn



swyddfeydd tocynnau



toiledau hygyrch a thoiled Changing Places, os oes un ar gael, a



lleoliad ystafell synhwyraidd.

Argymhellwyd datganiadau hygyrchedd yn yr ASG gwreiddiol yn 2003 ac yng
Nghanllawiau Atodol 2015 Mae cyhoeddi datganiad hygyrchedd yn rhan o Lawlyfr yr
Uwch Gynghrair 2016/17 (Adran R2), sy’n datgan:
Rhaid i bob clwb ddyfeisio, dogfennu a chyhoeddi: […] datganiad hygyrchedd
ar gyfer pobl anabl. Rhaid darparu copi o’r holl ddogfennau o’r fath i’r Uwch
Gynghrair cyn dechrau’r Tymor.
Ym mis Ebrill 2017, nodom fod 7 o 20 clwb yr Uwch Gynghrair yn torri rheol yr Uwch
Gynghrair, gan nad oeddent yn gallu darparu ni gyda datganiad hygyrchedd ar gyfer
pobl anabl cynhwysfawr a oedd yn cynnig yr holl wybodaeth y byddai angen ar
berson anabl wrth fynychu gêm.
Ar hyn o bryd, mae gan 22 o’r 23 clwb a aseswyd datganiad hygyrchedd
cynhwysfawr ar eu gwefan sy’n mynd i’r afael â’r materion perthnasol. Erbyn
dechrau tymor 2018/19, bydd gan bob un o’r 23 y fath ddatganiad.
Yn ogystal â datganiadau hygyrchedd ysgrifenedig, mae rhai clybiau wedi datblygu
fideo ar eu gwefannau i ddangos taith defnyddiwr i mewn i’r stadiwm ac o gwmpas y
stadiwm.
Gwella hygyrchedd gwefan
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Mae’r rhan fwyaf o glybiau wedi gwella, neu wrthi’n gwella, hygyrchedd eu
gwefannau. Mae’r Uwch Gynghrair wedi bod yn gwthio’r fenter hon ac yn gweithio i
sicrhau bod gwefannau yn cydymffurfio ac yn gwbl hygyrch.
Argymhelliad:
Darparwch wybodaeth gyfoes a hawdd i'w leoli ar gyfer pobl anabl ynghylch y
cyfleusterau rydych chi’n eu cynnig. Rhowch fanylion cyswllt clir ar eich
gwefan lle gall pobl cael rhagor o wybodaeth.

Hyfforddiant
Roedd y ffordd yr oedd cefnogwyr yn cael eu trin gan stiwardiaid a staff eraill yn
ystod gemau yn fater pwysig i lawer yn arolwg cefnogwyr y Comisiwn. Y newyddion
da yw bod y rhan fwyaf o gefnogwyr a ofynnodd stiwardiaid am gymorth neu
wybodaeth oherwydd eu hanabledd neu nam wedi teimlo bod y stiwardiaid wedi
bodloni eu hanghenion.
‘Mae gan gefnogwyr anabl stiwardiaid dynodedig hyfforddedig sy’n deall
anghenion y cefnogwyr yn yr ardal y maent yn gweithio, ac mewn
ardaloedd lle nad oes mynediad uniongyrchol i gyfleusterau arlwyo, fe
ddarperir gwasanaeth i’r sedd. Mae hyn yn gwneud i mi deimlo’n fwy
hyderus yn y ffordd yr wyf yn cael fy nhrin gan y clwb a’r stiwardiaid.’
‘Ar ein ffordd i mewn i'r stadiwm roedd fy mab yn ofidus iawn. Gwelodd
stiward Watford yn syth yr hyn oedd yn digwydd a daeth draw i helpu.
Llwyddodd i dynnu sylw fy mab a helpodd i dawelu'r sefyllfa iddo. Rwy’n
teimlo pe na bai hi wedi camu mewn pan wnaeth hi, mae’n debyg y
byddem wedi colli’r gêm.
Mae yna enghreifftiau hefyd o gefnogaeth benodol yn cael ei rhoi i
gefnogwyr anabl oedd yn ymweld â'r clwb gan lysgenhadon clwb a staff
dynodedig:
‘Anhygoel gyfeillgar - bu llysgenhadon clwb yn cwrdd â’r bws wrth
gyrraedd a gofyn a oedd unrhyw anghenion penodol. Rhagorol.’
Ond mae yna mwy i’w wneud o hyd:
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‘Stiward yn dweud wrthych na ddylech ddod os nad ydych chi’n ei hoffi...
Nid yw’n rhywbeth y dylai unrhyw un ei ddweud.’
Mae llawer o stiwardiaid yn ei chymryd yn ganiataol eich bod yn iawn yn
gorfforol os nad ydych chi mewn cadair olwyn.’

Clywsom am ystod eang o hyfforddiant a gynhaliwyd ar gyfer staff mewn perthynas
ag ymwybyddiaeth am anableddau. Mae rhai clybiau’n cynnig yr hyfforddiant i bob
aelod o staff, lle mae eraill yn canolbwyntio ar eu staff stiwardio. Roedd rhai clybiau’n
gallu darparu cynlluniau hyfforddi cynhwysfawr i ni, gan gynnwys tystiolaeth bod
chwaraewyr y tïm cyntaf wedi cymryd rhan yn hyfforddiant ymwybyddiaeth am
anableddau.
Mae nifer o glybiau yn defnyddio staff asiantaeth, naill ai’n gyfan gwbl neu’n rhannol,
i stiwardio’u stadiwm an yn aml roedd anghysondeb rhwng lefelau’r hyfforddiant a
rhoddwyd i staff asiantaeth o’i gymharu â’u staff eu hunain. Mae Manchester City yn
darparu hyfforddiant ar-lein ar anableddau y mae’n rhaid i bob stiward, gan gynnwys
stiwardiaid asiantaeth, ei gwblhau cyn iddynt allu gweithio yn eu stadiwm. Estynnir yr
hyfforddiant hwn i bob aelod o staff sy’n gweithio ar ddiwrnod y gêm, gan gynnwys
staff arlwyo, swyddfa docynnau a’r siop cofroddion. Mae nifer o glybiau’n sicrhau bod
yr un stiwardiaid yn gofalu am yr un platfformau defnyddwyr cadair olwyn ym mhob
gêm, gan eu galluogi i ddod i adnabod y cefnogwyr anabl yn yr ardal honno. I rai
stiwardiaid, mae hyn yn gyfle iddynt ddatblygu eu sgiliau fel stiward.
Argymhelliad:
Hyfforddwch eich staff i gyd i ddeall yn well anghenion pob cefnogwr anabl,
gan eu galluogi i sicrhau bod pob cefnogwr anabl, cartref ac i ffwrdd, yn gallu
cymryd rhan lawn ym mhrofiad diwrnod gêm.

Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr ag awtistiaeth neu namau
synhwyraidd eraill
Mae ystafelloedd synhwyraidd yn gyfleusterau a adeiladwyd yn arbennig i helpu pobl
ag awtistiaeth neu namau synhwyraidd eraill i weld gemau mewn amgylchedd
hygyrch. Ym mis Hydref 2016, wnaeth yr Uwch Gynghrair gyhoeddi cynllun i ariannu
ystafelloedd synhwyraidd i bob un o'r 20 clwb. Ar adeg ein hadroddiad ym mis Ebrill
2017, dim ond tri chlwb oedd wedi gosod y fath cyfleusterau.
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Yn ystod ein hymweliadau â chlybiau clywsom am nifer o wahanol bethau roedd
clybiau yn eu gwneud i helpu’u cefnogwyr awtistig. Mae hwn yn faes newydd i nifer o
glybiau ond mae yna ddigonedd o enghreifftiau da i’w adrodd yn barod.
Ar hyn o bryd, mae 10 clwb yn darparu ystafell synhwyraidd. Mae gan chwe chlwb
gynlluniau i adeiladu ystafelloedd synhwyraidd: pedwar mewn pryd ar gyfer dechrau
tymor 2018/19 a dau erbyn tymor 2020/21. Mae nifer o glybiau bellach wedi treialu
ystafelloedd synhwyraidd yn eu stadia ac wedi derbyn adborth cadarnhaol o
gefnogwyr, ac mae pum clwb arall yn archwilio opsiynau ar gyfer ystafelloedd
synhwyraidd a/neu gynnig cymorth ehangach i gefnogwyr ag awtistiaeth neu namau
synhwyraidd.
Fel rhan o’r cytundeb gyda Sky a British Telecom, mae clybiau’n darparu dwy stiwdio
deledu yn y stadiwm. Yn anaml, os o gwbl, yw’r ddwy yn cael eu defnyddio ar yr un
pryd. Nid yw pob clwb wedi gallu darganfod lle addas i greu ystafell synhwyraidd
gyda golygfa ochr y cae ac mae llawer ohonynt wedi nodi bod y stiwdios deledu
mewn lle delfrydol ar gyfer ystafell synhwyraidd. Mae Arsenal wedi gallu gosod
ystafell synhwyraidd barhaol y tu ôl i'r ddwy stiwdio deledu a defnyddio un o’r
stiwdios fel lle ar gyfer cefnogwyr awtistig i wylio’r gêm.
Sunderland oedd y clwb gyntaf yn yr Uwch Gynghrair i ddarparu ystafell synhwyraidd
i'w gefnogwyr. Y tymor hwn maent wedi adeiladu ail ystafell synhwyraidd sy’n fwy,
sydd wedi bod ar gael i gefnogwyr i'w ddefnyddio ers mis Mawrth 2018.
Mae Middlesbrough FC wedi datblygu ystafell synhwyraidd heb olygfa o'r cae i
gefnogwyr i'w ddefnyddio cyn neu yn ystod gêm os nad ydynt yn teimlo’n gyfforddus
yn brif ran y stadiwm. Mae gan yr ardal hon deledu fel y gall cefnogwyr parhau i
wylio’r gêm os ydyn nhw eisiau. Eu huchelgais hirdymor yw ail-leoli’r ystafell
synhwyraidd i rywle sydd â golwg o'r cae, ond mae hon yn enghraifft dda o glwb yn
gwneud rhywbeth nawr yn hytrach nag aros am y lle perffaith.
Yn yr un modd, nid oes gan Manchester United ystafell synhwyraidd ond roeddent
wedi nodi eu Ability Suite, sef ardal lluniaeth ar gyfer pobl anabl, fel lle tawel posibl.
Fodd bynnag, yn dilyn trafodaeth ag elusen genedlaethol sy’n arbenigo mewn
awtistiaeth, dywedwyd wrthynt nad yw’r lle hwn yn addas. Mae'r elusen yn
cynorthwyo'r clwb i ddeall yn well yr heriau penodol a wynebwyd, a'r gefnogaeth
sydd ei hangen, gan gefnogwyr ag awtistiaeth er mwyn darparu cyfleusterau a fydd
yn galluogi cefnogwyr o'r fath i gael mynediad i brofiad cynhwysol ar ddiwrnod y
gêm.
Mae Hull City yn treialu defnyddio ardal o’r stadiwm fel lle tawel ar gyfer cefnogwyr
anabl yn ystod y gêm y tymor nesaf.
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Mae Crystal Palace wedi gosod dwy ystafell synhwyraidd. Mae un yn ardal dawel i
ffwrdd o'r cae sydd ar gael i gefnogwyr sy’n defnyddio cadeiriau olwyn os oes angen.
Mae gan y ail ystafell olwg o'r cae ond nad yw’n bosib ei defnyddio mewn cadair
olwyn. Gellir defnyddio hon pan nad oes ei hangen ar gyfer stiwdio deledu.
Mae Watford FC wedi llwyddo i ddefnyddio’u hystafell synhwyraidd fel cam wrth gam
i gefnogwyr awtistig. Mae ganddynt enghreifftiau o deuluoedd sydd wedi gallu dod
â’r teulu cyfan i weld gêm am y tro cyntaf oherwydd yr ystafell synhwyraidd ond sydd
wedi gallu symud ymlaen i eistedd mewn seddi cyfagos tu fas yr ystafell yn y
stadiwm. Maent yn gobeithio gallu ailadrodd y llwyddiant hwn gyda theuluoedd eraill.
Mae rhai clybiau’n gweithio â sefydliadau cymunedol ac ysgolion i adnabod a
chefnogi pobl a allai ddefnyddio’r cyfleuster. Roedd hyn yn cynnwys cefnogwyr sydd
ag anableddau heblaw awtistiaeth. Mae nifer o glybiau hefyd yn caniatáu i’r
cyfleuster gael ei ddefnyddio gan eu cymdeithasau, ysgolion a grwpiau cymunedol
lleol eraill ar ddiwrnodau heb gemau.
Roedd clybiau eraill yn gallu dangos sut y buont yn gweithio â chefnogwyr ag
awtistiaeth i ddarparu gwasanaethau i fodloni eu hanghenion. Er enghraifft, rhoi
teithiau tywys o’r stadiwm i gefnogwyr pan yn wag er mwyn i bobl gael blas o’r
stadiwm, gan alluogi cefnogwyr i ddod i adnabod y stadiwm yn raddol trwy fynychu
gemau tawelach neu gemau mewn stadia llai yn gyntaf.
Mae nifer o glybiau wedi dweud wrthym am hyfforddiant awtistiaeth ar gyfer staff
rheng flaen a stiwardiaid. Mae Everton wedi ymgysylltu ag elusen awtistiaeth leol i
gynnal hyfforddiant ymwybyddiaeth awtistiaeth ar gyfer eu stiwardiaid. O ganlyniad
i’r hyfforddiant hwn, nododd stiward problemau â phobl yn teimlo’n ofidus wrth fynd
mewn i’r stadiwm trwy'r gatiau tro prysur. Trwy ymgynghori â chefnogwyr ag
awtistiaeth, roeddent wedi creu ‘ffob’ syml sy’n galluogi cefnogwyr ag awtistiaeth i
gael eu hadnabod yn hawdd gan stiwardiaid a mynd mewn i'r stadiwm trwy giatiau
llai prysur.
Ar gyfer tymor 2017/8 cyflwynodd West Ham ‘bathodyn clyfar’ ar gyfer cefnogwyr
gydag anableddau nad ydynt yn weledol. Mae hon yn ffordd arwahanol i’r cefnogwyr
hynny i dynnu sylw stiwardiaid at y ffaith bod ganddynt anabledd. Derbyniodd y
system adborth positif gan gefnogwyr a oedd yn ei ddefnyddio. Mae clybiau eraill yn
ystyried cyflwyno bathodynnau pin neu fandiau arddwrn i alluogi cefnogwyr i gael eu
hadnabod yn gyflym ac yn hawdd gan stiwardiaid. Cyflwynwyd y rhain mewn ymateb
i gefnogwyr ag ‘anableddau cudd’ ac sydd wedi cael eu stopio gan stiwardiaid:
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‘Yn aml gofynnwyd i mi brofi fy mod i’n anabl. I fod yn deg, pan godais fy
mhryderon fe ddeliwyd a hwy yn effeithlon.’

Mae rhai clybiau wedi cyflwyno mesurau eraill megis blancedi trwm, amddifffynwyr
clust, ciwiau cyflym i'r mynedfeydd hygyrch a mynediad cynnar i'r stadiwm. Mae
Everton wedi cynhyrchu cynllun ymwybyddiaeth awtistiaeth ac mae Abertawe wedi
cynhyrchu ‘Cefnogwyr ag Awtistiaeth - Canllaw i Rieni a Gofalwyr’ a ‘Mynd i’r Pêldroed - Canllaw Llun a Stori’, sy’n offeryn gweledol sy’n esbonio beth i’w ddisgwyl ar
ddiwrnod gêm i helpu cefnogwyr i baratoi. Mae Crystal Palace wedi cefnogi pobl
ifanc ag awtistiaeth a’u rhieni i'w galluogi i eistedd yn eu hoff ran o'r stadiwm. Mae
hyn wedi arwain at adborth cadarnhaol iawn wrth gefnogwyr.
Mae’n galonogol clywed sut mae rhai o glybiau’r Uwch Gynghrair wedi bod yn
rhannu eu profiadau o gyflwyno ystafelloedd synhwyraidd gyda’i gilydd er mwyn
gwella darpariaeth ar draws yr Uwch Gynghrair.
Argymhelliad:
Ystyriwch y ffordd orau i ddarparu’ch gwasanaethau i bob person anabl ac nid
yn unig y rhai hynny gydag anabledd corfforol.

Tocynnau
Dylai cefnogwyr anabl hefyd allu prynu tocynnau yn yr un ffordd ac ar gyfer yr un
gemau â chefnogwyr nad ydynt yn anabl. Er enghraifft, mewn rhai clybiau nad oedd
cefnogwyr anabl yn gallu prynu tocyn tymor. Roedd hyn oherwydd diffyg llefydd ar
gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Er mwyn ateb y galw, roedd rhai clybiau wedi
cyflwyno system ‘rota’ lle byddai defnyddwyr cadair olwyn yn cael cynnig tocynnau ar
gyfer tua thraean y gemau mewn tymor. O ganlyniad i’n hyymyriadau, mae nifer o
glybiau wedi adolygu eu polisïau a’u gweithdrefnau ynghylch gwerthu tocynnau
tymor i gefnogwyr anabl. Mae clybiau sy’n defnyddio’r system rota yn symud i ffwrdd
o hyn yn raddol wrth iddynt gynyddu’r nifer o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
yn y stadiwm i ateb y galw.
Gofynnod arolwg cefnogwyr y Comisiwn am brynu tocynnau a theimlai mwyafrif o
gefnogwyr cartref ac i ffwrdd bod y clwb pêl-droed yn bodloni eu hanghenion. Fodd
bynnag, mae hyn yn broblem i rai cefnogwyr yn ôl yr adborth a dderbyniom.
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‘Byddai’n dda gallu prynu seddi cadair olwyn ar-lein neu gael rhif ffôn
gwahanol i bobl sydd eisiau prynu tocynnau yn lle aros mewn ciw ar y ffôn
am 30 munud cyn darganfod maent wedi gwerthu’r seddi cadair olwyn i
gyd oherwydd y nifer bach sydd ar gael ar gyfer bob gêm, felly rhaid i chi
dalu £20 am y galwad, gwastraffu 30 munud ac wedyn ddim yn cael
tocyn.’
‘Ar hyn o bryd dim ond dros y ffôn neu wyneb yn wyneb y gellir prynu
tocynnau anabl. Mae’r amserau aros ar y ffôn yn lawer rhy hir. Rydw i
wedi ymuno â chynlluniau tocynnau cwpan i osgoi ciwio ar y ffôn ond mae
hyn yn meddwl fy mod i weithiau’n prynu tocynnau ar gyfer gemau nad
ydw i’n gallu eu mynychu.’

Os gall cefnogwyr nad ydynt yn anabl prynu tocynnau ar-lein, yna dylai cefnogwyr
anabl cael gwneud hefyd. Mewn nifer o glybiau nid oedd hyn yn wir yn y gorffennol.
Mae naw clwb nawr yn gwerthu tocynnau ar-lein a bydd chwech o glybiau eraill yn ei
gyflwyno ar gyfer tymor 2018/19, gan gynnwys Hyll City FC a oedd yn gorfod stopio’r
cyfleuster ar-lein y tymor hwn oherwydd problemau technegol. Mae’r rhan fwyaf o
glybiau eraill yn trafod ei gyflwyniad gyda’u darparwr gwasanaeth tocynnau.
Mae nifer o glybiau hefyd yn cynnig rhifau ffôn arbenigol y gall cefnogwyr anabl eu
galw ac archebu seddi. Yn ein harolwg o gefnogwyr, dywedodd llawer o gefnogwyr
ein hasesiad ddefnyddiol oedd y gwasanaethau ychwanegol hyn wrth geisio nodi
sedd addas ac er mwyn lleddfu unrhyw bryderon a oedd ganddynt
Mae rhai clybiau sydd wedi cael eu herio gan gefnogwyr anabl am ddefnyddio
llinellau ffôn drud ar gyfer y rhifau arbenigol hyn bellach wedi adrodd rhoi terfyn ar yr
arfer hwn.

Mynediad i’r stadiwm a’i gyfleusterau
Dim ond y cyntaf o lawer o rwystrau i rai cefnogwyr anabl yw prynu tocyn. Yna mae’n
rhaid iddyn nhw allu gwneud eu ffordd o gwmpas y stadiwm, mynd trwy ardaloedd
prysur iawn a defnyddio’r cyfleusterau yn ystod y gêm.
Mae’n arfer da i glwb ddarparu gwybodaeth am yr opsiynau teithio sydd ar gael i
gefnogwyr anabl i gyrraedd eu stadiwm. Mae hyn yn cynnwys ein hasesiad agos i'r
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stadiwm y gallant gael eu gollwng ar ddiwrnod gêm. Mae’r rhan fwyaf o glybiau yn
gwneud hyn yn dda ac yn ddelfrydol byddai’n cael ei chynnwys ymhlith gwybodaeth
allweddol arall yn natganiad hygyrchedd y clwb.
Oherwydd nifer y bobl o gwmpas y stadia, weithiau mae’n rhaid i bobl anabl gael eu
gollwng yn gynnar iawn cyn gemau ac aros am amser hir cyn iddynt gael gadael ar
ddiwedd y gêm, Weithiau ni ellir osgoi hyn oherwydd mae’r ffyrdd ar gau. Mae rhai
clybiau’n cadw ardaloedd arlwyo ar agor ar ôl y gêm fel y gall cefnogwyr anabl aros y
tu fewn i’r stadiwm.
Parcio
Mae’r ASG yn dweud:
Mae gan glybiau sy’n darparu parcio ar ddiwrnod y gêm (yn rhad ac am ddim
neu am dâl) â dyletswydd i ddarparu’r un cyfleuster u gefnogwyr anabl, gan
gynnwys cefnogwyr anabl i ffwrdd. Dylai’r tïm rheoli sicrhau bod llefydd parcio
dynodedig a ddyrannwyd yn cael eu goruchwylio a’u rheoli gan stiwardiaid ar
ddiwrnod y gêm.
Mae rhan M yn ei gwneud yn ofynnol bod llefydd parcio i'r anabl wedi eu lleoli ‘mor
agos ag sy’n bosib i brif fynedfa adeilad’.
Mae yna amrywiaeth eang o ddarpariaeth mewn perthynas â pharcio ceir ar gyfer
pobl anabl, gan fod gan glybiau wahanol opsiynau i'w cynnig yn dibynnu ar eu
perchnogaeth o’r tir o gwmpas eu stadiwm.
Yn ein harolwg o gefnogwyr, mynegodd y cefnogwyr rhywfaint o rwystredigaeth â’r
sefyllfa parcio, yn enwedig yr angen am fwy o barcio hygyrch ac am fwy o lefydd
parcio i'r anabl yn agosach i’r stadia. Mae rhai clybiau wedi gallu diwygio’u
darpariaeth yn sylweddol, gan gynyddu’r nifer a’r ansawdd o lefydd parcio i’r anabl a
sicrhau bod gan bobl lefydd parcio mor agos ag sy’n bosib i fynedfa hygyrch. Bu’n
rhaid i glybiau â chyfyngiadau o ran lle fod yn arloesol wrth ddarparu parcio a chael
cytundebau â pherchnogion tir cyfagos neu ddarparwyr meysydd parcio i brydlesu lle
neu rannu cyfleusterau ar ddiwrnodau gêm er mwyn darparu parcio hygyrch yn agos
i'r stadiwm.
Lle nad oedd clybiau yn gallu cynnig parcio yn agos at y stadiwm, maent yn darparu
bysiau gwennol hygyrch neu wasanaethau bygi i symud cefnogwyr mewn a mas o’r
stadiwm.
Sylwebaeth ddisgrifiadol sain
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Disgrifiad sain yw’r gwasanaeth lle mae digwyddiadau gweledol yn cael eu disgrifio’n
fanwl ar gyfer cynulleidfa ddall neu rannol ddall. Yn wahanol i sylwebaeth gêm
‘arferol’, bydd sylwebwydd sydd wedi hyfforddi ar ei gyfer yn disgrifio popeth sy’n
weledol bwysig. Gall hyn gynnwys iaith y corff, mynegiant wyneb, golygfeydd,
digwyddiadau, gwisg, lliwiau ac unrhyw beth arall sy’n bwysig er mwyn cyfleu’r llun,
lleoliad, gêm, digwyddiad neu’r awyrgylch. Yn ystod y gêm, dylai’r sylwebydd
ddisgrifio beth sy’n digwydd ar y cae yn hytrach na siarad am ystadegau neu
dactegau neu roi crynodebau hir o’r hyn sydd wedi digwydd yn barod.

Mae bob clwb yn darparu clustffonau a gwasanaeth sylwebaeth ar gyfer cefnogwyr
dall neu rannol ddall ond 10 o’r 23 clwb yn unig sy’n cynnig sylwebaeth ddisgrifiadol
sain ar hyn o bryd. Mae nifer o glybiau yn ystyried ei gyflwyno.
Arlwyo
Nododd ein harolwg bod y rhan fwyaf o gefnogwyr yn teimlo bod eu hanghenion yn
cael eu bodloni wrth brynu pethau unwaith iddynt fynd mewn i’r stadiwm. Tynnwyd
sylw at broblemau cyffredin ynghylch diffyg cownteri isel a symud trwy gynteddfeydd
prysur. Fodd bynnag, gwelwyd llawer o gynnydd ers tymor diwethaf wrth ddarparu
arlwyo i gefnogwyr anabl. Mae hyn yn cynnwys:


gwasanaeth i'r sedd yn y mwyafrif o stadia



mwy o gownteri isel, ciosgau hygyrch a chiosgau pwrpasol ar gyfer cefnogwyr
anabl, a



cyllyll a ffyrc, cwpanau, bwydlenni hygyrch, ayyb.



gyrch, ayyb.
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Crynodebau’r asesiad o’r 20 clwb yn yr
Uwch Gynghrair yn nhymor 2016/17

Arsenal FC
Symudodd Arsenal i stadiwm newydd yr Emirates yn 2006. Mae’n stadiwm fodern a
hygyrch ond yn ein hasesiad cychwynnol ym mis Chwefror 2017, nad oeddent yn
cyrraedd nifer isafswm yr ASG o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn mewn
stadiwm o’r faint hwnnw.
Canfuom fod gan y clwb agwedd a dulliau cadarnhaol tuag at wella cyfleusterau i'w
cefnogwyr anabl. Mae uwch reolwyr y clwb wedi’u hymrwymo i sicrhau bod yr
Emirates y gorau y gall fod ar gyfer ei gefnogwyr anabl ac maent yn ymwneud â
sicrhau bod hyn yn digwydd. Maent yn ymgynghori’n rheolaidd â’i chymdeithas
cefnogwyr anabl ac yn rhagweithiol wrth gymryd camau i ddatrys problemau a
godwyd ganddynt. Mae’r agwedd hon o welliant parhaus wedi arwain at lawer o
ddatblygiadau cadarnhaol i'w darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr
defnyddwyr
cadair olwyn
cadair olwyn
wedi’i gyrraedd?
Na
79

Mai 2018
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair
defnyddwyr cadair
olwyn wedi’i
olwyn
gyrraedd?
Ie
103

Chwefror 2017
Bodloni
anghenion ymyl
y cae?

% y llefydd wrth
ymyl y cae

Mai 2018
Bodloni anghenion
ymyl y cae?
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Ie

0

Ie

0

Mae Arsenal wedi gosod platfformau cadair olwyn newydd ar esgynwyr uwch sy’n
codi uchder y platfform a sicrhau golwg anghyfyngedig i ddefnyddwyr cadair olwyn.
Mae hyn wedi cynyddu’r nifer o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn o 197 ym
mis Chwefror 2017 i 258 ar gyfer tymor 2017/18, sy’n codi’r nifer uwchben nifer
isafswm yr ASG ar gyfer llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn mewn stadiwm o'r
faint hwn, sef 250. Mae llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar gael ym mhob
eisteddle, gan gynnwys 45 yn yr eisteddle teulu a 25 yn eisteddle’r gwrthwynebwyr.
Ar y platfformau rheng is bresennol mae seddi'r cymdeithion wedi eu lleoli y tu ôl i’r
llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Mae cyfarwyddyd yr ASG yn cynghori y
dylai’r cymdeithion eistedd wrth ymyl defnyddiwr y gadair olwyn. Mae Arsenal wedi
ymgynghori â’r cefnogwyr yr effeithir arnynt i sicrhau bod y trefniad hwn yn
dderbyniol i'r cefnogwyr sy’n defnyddio’r llefydd hyn. Mae gan bob un o'r platfformau
newydd seddi cymdeithion wrth ymyl y llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.
Er mwyn cael digon o ddarpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn y dyfodol
hefyd, mae’r clwb wedi gosod yr isadeiledd ar gyfer dau blatfform cadair olwyn
newydd i ganiatáu mwy o alw. Pe byddai’r rhain yn cael eu defnyddio, byddai nifer y
llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn codi i 272.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Na
80

Mai 2018
Nifer isafswm seddi % yn seddi AEA
AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie
102

Mae’r clwb wedi cynyddu’r ddarpariaeth o seddi AEA dynodedig o 200 ym mis
Chwefror 2017 i 254 ar gyfer tymor 2017/18. Mae breichiau sy’n slotio i mewn i'r
seddi ar gael ar gais. Mae yna 23 sedd AEA yn yr eisteddle teulu sydd ar gael gyda
sedd i gydymaith wrth eu hymyl. Mae yna naw sedd AEA ar gael i gefnogwyr y
gwrthwynebwyr, ond gellir cynyddu hyn ar gais.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
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Cynllun seddi
hygyrch wedi’i
gyhoeddi?

Datganiad hygyrchedd ar
gael yn nhymor 2017/18?

Na

Ie

Archwiliadau hygyrchedd
wedi’u cynnal neu wedi’u
cynllunio ers mis Chwefror
2017?
Ie

Nid oes gan y clwb cynllun seddi hygyrch ar ei gwefan. Maent yn ystyried y ffordd
orau o wneud hyn yn ystod tymor caëedig 2018.
Cyhoeddodd y clwb ddatganiad hygyrchedd diwygiedig ym mis Awst 2017 gan
gymryd i ystyriaeth yr holl newidiadau diweddar a wnaed i’r stadiwm.
Cynhaliwyd archwiliad hygyrchedd ym mis Ebrill 2018.
Darpariaeth toiledau a chyfleusterau toiled Changing Places
Chwefror 2017
Cydymffurfio â
Cyrraedd safonau
chymhareb 1:15 ar
gofynnol?
gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Ie

Mai 2018
Cydymffurfio â
Cyrraedd
chymhareb 1:15
safonau
ar gyfer toiledau
gofynnol?
hygyrch?
Ie
Ie

Mae Arsenal wedi cynnal gwaith i wella’r holl doiledau hygyrch. Gosodwyd hefyd
toiled hygyrch ar wahan ar gyfer cefnogwyr y gwrthwynebwyr ar gyfer tymor
2017/18, gan ddarparu cyfleusterau ar wahan i gefnogwyr y gwrthwynebwyr am y tro
cyntaf.
Chwefror 2017
Darparwyd toiled Changing Places?

Mai 2018
Darprawyd toiled Changing Places?

Ie

Ie

Yn ogystal ag yn ystof gemau pêl-droed, caiff y toiled Changing Places ei
ddefnyddio’n aml ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau eraill.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
Chwefror 2017
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Mai 2018
Darparwyd ystafell synhwyraidd?
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Na

Ie

Gosodwyd ystafell synhwyraidd barhaol, gydag ystod lawn o offer, y tu ôl i’r ddwy
stiwdio darlledu deledu. Fel rhan o’i ddarpariaeth synhwyraidd mae’r clwb yn
defnyddio un o’r stiwdios hyn ar ddiwrnodau gêm i ddarparu lle i gefnogwyr awtistig a
chefnogwyr sydd â namau synhwyraidd i wylio’r gêm. Gobaith y clwb yw y bydd y
cyfleuster yn gam ddefnyddiol i gefnogwyr awtistig a chefnogwyr sydd â namau
synhwyraidd a fydd yn eu galluogi dros amser i symud o’r ystafell synhwyraidd i
seddi yn y stadiwm. Uchelgais y clwb yw y bydd yr ystafell hefyd yn cael ei
ddefnyddio ar ddiwrnodau eraill gan y gymuned leol.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?
Oes

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Oes

Mae’r clwb wedi cytuno newid eu polisi tocynnau ar gyfer dechrau tymor 2018/19 er
mwyn sicrhau mwy o gysondeb rhwng dyrannu tocynnau i'w cefnogwyr anabl a'r rhai
nad ydynt yn anabl.

AFC Bournemouth
Cododd Bournemouth i’r Uwch Gynghrair am y tro cyntaf yn nhymor 2015/16.
Ailadeiladwyd eu stadiwm Dean Lane yn 2001 gyda thri eisteddle; fe ychwanegwyd
pedwerydd eisteddle ‘dros dro’ (South stand) yn 2013. Mae gan y clwb y capasiti isaf
o holl stadia’r Uwch Gynghrair, sef tua 11,300.
Mae’r clwb wedi bod yn benderfynol o gael y ddarpariaeth orau bosibl ar gyfer eu
cefnogwyr anabl o fewn y lle cyfyngedig sydd ar gael yn y stadiwm. Mae wedi
gwneud cynnydd da i fynd i'r afael â’r diffyg mewn nifer o feysydd. Bydd mwy o
welliannau yn cael eu cwblhau erbyn dechrau tymor 2018/19 ond na fydd yn cyflawni
holl elfennau darpariaeth isafswm yr ASG.
Mae’r clwb wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu stadiwm newydd ac yn bwriadu
symud yno ar gyfer tymor 2020/21. Bydd y stadiwm newydd yn bodloni holl ofynion
hygyrchedd yr ASG. Mae’r clwb yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd â’u cefnogwyr anabl
i ymgynghori â nhw ar ddyluniad y stadiwm newydd i sicrhau ei fod yn bodloni eu
hanghenion.
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Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn

Chwefror 2017
Nifer isafswm
llefydd ar
gyfer
defnyddwyr
cadair olwyn
wedi’i
gyrraedd?
Ie

Mai 2018

% yr isafswm llefydd ar Nifer isafswm
gyfer defnyddwyr
llefydd ar gyfer
cadair olwyn
defnyddwyr
cadair olwyn
wedi’i gyrraedd?

186

Ie

Chwefror 2017
Bodloni
anghenion
ymyl y cae?
Na

% yr isafswm
llefydd ar gyfer
defnyddwyr
cadair olwyn

214
Mai 2018

% y llefydd wrth ymyl y
cae

Bodloni
anghenion ymyl y
cae?

% y llefydd wrth
ymyl y cae

95

Na

82

Mae’r clwb wedi gosod tri phlatfform gwylio uchel sy’n darparu 30 o lefydd newydd ar
gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Mae’r rhain wedi eu lleoli mewn un o fannau gorau’r
eisteddle sydd wedi golygu symud seddi lletygarwch a theuluoedd y chwaraewyr.
Mae hyn wedi cynyddu’r llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn o 195 ym mis
Chwefror 2017 i 225 ar gyfer tymor 2017/18. Er bod y clwb â nifer fawr yn fwy o
lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn na’r 105 ag argymhellwyd gan yr ASG ar
gyfer capasiti’r stadiwm, mae’r canran o'r llefydd sydd wrth ymyl y cae yn fwy na’r
uchafswm o 25 y cant ag argymhellwyd. Nododd astudiaeth ddichonoldeb yn 2016
nad oedd darpariaeth uwch ychwanegol yn ymarferol unrhyw le arall yn y stadiwm,
gan y byddai angen gosod lifft allanol a fyddai’n rhwystro llwybrau mynediad ac
ymadael gan arwain at broblem iechyd a diogelwch ar ddiwrnodau gêm.
Nid yw’r holl lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn cyrraedd holl safonau'r ASG.
Nid yw'r llefydd wrth ymyl y cae wedi eu marcio ac mae gan rhai golygfa gyfyngedig
pan fydd cefnogwyd nad ydynt yn anabl yn sefyll i fyny. Hefyd mae yna nifer o lefydd
ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn sydd yn bellach na 40 metr o doiled hygyrch. Mae’r
clwb wedi ymgynghori â’r cefnogwyr anabl yr effeithir arnynt a fe’i trafodwyd gyda
Grŵp Ffocws Anabledd y clwb. Yn ôl yr adborth, nid yw’r pellter ychwanegol yn
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broblem. Mae llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar gael ym mhob eisteddle,
gyda 27 ar gael yn eisteddle’r gwrthwynebwyr.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
Nifer isafswm
seddi AEA
wedi’i
gyrraedd?
Na

Mai 2018

% yn seddi AEA

Nifer isafswm seddi
AEA wedi’i
gyrraedd?

% yn seddi AEA

Ie

208

0

Mae Bournemouth bob amser wedi cael polisi o gynnig eu cefnogwyr anabl sydd yn
gallu cerdded yr opsiwn i eistedd unrhyw le yn y stadiwm i fodloni eu hanghenion
unigol. Mae’r staff swyddfa docynnau yn argymell seddi priodol ar y sail hon. Ar hyn
o bryd mae gan y cwb 218 o ddeiliaid tocyn tymor sydd wedi eu cofrestru yn anabl
ac yn gallu cerdded sy’n defnyddio seddi penodol sy’n bodloni eu hanghenion
hygyrchedd. Y tymor hwn, mae’r clwb wedi nodi mwy o seddi AEA posibl o gwmpas
y stadiwm.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
Cynllun seddi
hygyrch wedi’i
gyhoeddi?
Na

Datganiad hygyrchedd ar
gael yn nhymor 2017/18?

Archwiliadau hygyrchedd
wedi’u cynnal neu wedi’u
cynllunio ers mis Chwefror
2017?

Ie

Ie

Ar ôl nodi seddi AEA ychwanegol mae’r clwb yn gweithio ar gynhyrchu cynllun seddi
hygyrch.
Cyhoeddwyd y datganiad hygyrchedd ar-lein ym mis Hydref 2017 ac mae’n cynnwys
y gwelliannau diweddar yn y stadiwm. Mae hefyd ar gael mewn fformat printiedig yn
y swyddfa docynnau a'r siop.
Cwblhawyd archwiliad hygyrchedd ym mis Ionawr 2018. Mae hyn wedi llywio cynllun
gweithredu y mae'r clwb wrthi’n gweithio arno ar hyn o bryd.
Darpariaeth toiledau a chyfleusterau toiled Changing Places
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Chwefror 2017
Cydymffurfio
â chymhareb
1:15 ar gyfer
toiledau
hygyrch?

Cyrraedd safonau
gofynnol?

Ie

Mai 2018
Cydymffurfio â
chymhareb 1:15 ar
gyfer toiledau
hygyrch?

Na

Cyrraedd
safonau
gofynnol?

Na

Ie

Gwnaeth y clwb cynnal gwelliannau i'r toiledau hygyrch yn ystod tymor caëedig
2017. Yn anffodus, mae’r nifer uwch o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn
golygu and yw’r stadiwm bellach yn cydymffurfio â’r gymhareb o un toiled hygyrch i
bob 15 o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Nid oes unrhyw doiledau hygyrch
yn Eisteddle’r De ac ni ellir eu gosod oherwydd diffyg lle. Mae’r llefydd sydd wrth
ymyl y cae yn yr eisteddle hwn yn fwy na 40 metr o doiled hygyrch ond anaml y
defnyddir y llefydd hyn ac mae cynllun ar waith ar ddiwrnodau gêm i ddelio â’r
sefyllfa hon. Dywedir wrth y cefnogwyr am y problemau wrth brynu’r tocynnau hyn ac
mae’r stiwardiaid ar gael i helpu cefnogwyr i gyrraedd y toiled hygyrch, gan sicrhau
bod y llwybr mynediad yn rhydd o rwystrau bob amser.

Chwefror 2017
Darparwyd toiled Changing Places?

Mai 2018
Darparwyd toiled Changing Places?

Na

Ie

Ar hyn o bryd mae gan y clwb doiled Changing Places dros dro.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
Chwefror 2017

Mai 2018

Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Na

Na

Oherwydd diffyg lle, nid yw'r clwb wedi gallu nodi lle o fewn y stadiwm ar gyfer
ystafell synhwyraidd. Maent wedi cyfarfod ag Autism Wessex i drafod yr opsiwn o
ddefnyddio lolfa’r cefnogwyr anabl fel ystafell synhwyraidd ar ddiwrnodau gêm ac i
nodi'r offer ac addasiadau sydd eu hangen. Mae’r clwb wedi cyflwyno ffyrdd eraill o
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alluogi eu cefnogwyr ag awtistiaeth i fanteisio ar brofiad mwy pleserus ar ddiwrnod
gêm; mae’r rhain yn cynnwys blancedi synhwyraidd a chlustffonau canslo sŵn.
Maent hefyd wedi cyflwyno cerdyn a chadwyn allwedd ymwybyddiaeth, y gellir eu
defnyddio i dynnu sylw staff diwrnod gêm a stiwardiaid at yr angen am gymorth. Mae
stiwardiaid a staff rheng flaen wedi derbyn hyfforddiant penodol.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?

Oes

Nac oes

Mae gan y clwb canllaw fideo ar-lein sy’n dangos sut i ddefnyddio’r system archebu
ar-lein.
Maent yn darparu clustffonau ar gyfer eu cefnogwyr sydd â nam ar eu golwg.
Darparir y sylwebaeth ar hyn o bryd gan yr orsaf radio lleol, BBC Radio Solent, an
nid yw’n sylwebaeth ddisgrifiadol sain. Ymgynghorodd y clwb â’u grwp ffocws
anabledd ynghylch y mater hwn ac roedd yn well ganddynt gadw sylwebaeth BBC
Solent.

Burnley FC
Mae gan stadiwm Burnley, Turf Moor, gapasiti o ychydig dan 22,000 ac mae’n un o
stadia hynaf yr Uwch Gynghrair. Mae maint a lleoliad y stadiwm wedi peri heriau
wrth i’r clwb geisio cynyddu nifer y llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a gwella
darpariaeth yn gyffredinol ar gyfer eu cefnogwyr anabl.
Er bod y clwb wedi gwneud cynnydd i fynd i'r afael â’r problemau gyda rhai elfennau
o’u darpariaeth hygyrch, maent yn cydnabod bod angen mwy o gynnydd mewn rhai
ardaloedd o hyd. Maent wedi ymrwymo i wella’r stadiwm i fynd i'r afael â’r problemau
hyn ac wedi ymrwymo’n rhagweithiol i gytundeb anffurfiol â’r Comisiwn i
adlewyrchu’r ymrwymiad hwnnw.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
Chwefror 2017
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Nifer isafswm
llefydd ar gyfer
defnyddwyr
cadair olwyn
wedi’i
gyrraedd?
Na

% yr isafswm
llefydd ar gyfer
defnyddwyr
cadair olwyn

Nifer isafswm
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair
olwyn wedi’i
gyrraedd?

% yr isafswm
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair
olwyn

27

Na

27

Chwefror 2017
Bodloni
% y llefydd wrth
anghenion ymyl ymyl y cae
y cae?
Na
83

Mai 2018
Bodloni anghenion % y llefydd wrth
ymyl y cae?
ymyl y cae
Na

74

Ar hyn o bryd mae 42 o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar gael yn Turf
Moor, gan gynnwys 11 yn eisteddle’r gwrthwynebwyr. Nid yw’r nifer o lefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn wedi cynyddu ers ein hasesiad cyntaf o’r clwb ym mis
Chwefror 2017. Yn ddiweddar cyhoeddodd y clwb gynlluniau ar gyfer datblygiadau
sylweddol yn nwy gornel y stadiwm a fydd yn mynd i’r afael â hyn.
Nod y clwb yw gosod platfformau cadair olwyn uwch newydd a chyfleusterau
cysylltiedig erbyn dechrau tymor 2018/19. Bydd hyn yn darparu 114 o lefydd
ychwanegol ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar blatfformau uwch, gan ddod â'r
cyfanswm yn y stadiwm i 156. Bydd hyn yn cyrraedd isafswm yr ASG a hefyd yn
lleihau darpariaeth ymyl y cae yn sylweddol o 74% i 20%. Bydd y gwelliannau i'r
stadiwm yn cynnwys ardal ddynodedig i ‘ffrindiau a theulu’ a fydd yn galluogi
cefnogwyr anabl i wylio’r gêm wrth eistedd ymhlith eu ffrindiau a theuluoedd.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
Nifer isafswm % yn seddi AEA
seddi AEA
wedi’i
gyrraedd?
Na
0

Mai 2018
Nifer isafswm seddi % yn seddi AEA
AEA wedi’i
gyrraedd?
Na

38

Cynhaliodd y clwb archwiliad o'r holl seddi yn Turf Moor a arweiniodd at gynnydd yn
narpariaeth seddi AEA dynodedig o sero ym mis February 2017 i 60 ar gyfer tymor
2017/18. Ymgynghorodd y clwb â chefnogwyr ac ailddyrannu seddi lle’r oedd angen.
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Yn dilyn cwblhau'r gwelliannau i'r stadiwm sydd ar y gweill bydd y clwb yn darparu
152 o seddi AEA dynodedig, sy’n cyrraedd y nifer isafswm ag argymhellwyd gan yr
ASG. Mae seddi AEA ychwanegol wedi cael eu nodi pe bai eu hangen.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
Cynllun seddi
hygyrch wedi’i
gyhoeddi?
Na

Datganiad hygyrchedd ar
gael yn nhymor 2017/18?
Ie

Archwiliad hygyrchedd wedi’u
cynnal neu wedi’u cynllunio
ers mis Chwefror 2017?
Ie

Mae Burnley wedi cwblhau cynllun seddi hygyrch ar gyfer stadiwm Turf Moor. Bydd
yn cael ei gyhoeddi ar wefan y clwb erbyn dechrau tymor 2018/19, yn dilyn cwblhau
datblygu’r stadiwm.
Mae datganiad hygyrchedd ar gael ar wefan y clwb a fydd yn cael ei ddiweddaru i
gynnwys y gwelliannau sydd ar y gweill.
Bydd angen cwblhau archwiliad hygyrchedd o Turf Moor unwaith i’r gwaith datblygu
gael ei gwblhau.
Darpariaeth toiledau a thoiled Changing Places
Chwefror 2017
Cydymffurfio â
Cyrraedd safonau
chymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Na

Mai 2018
Cydymffurfio â
Cyrraedd
chymhareb 1:15
safonau
ar gyfer toiledau
gofynnol?
hygyrch?
Ie
Ie

Gwnaeth y clwb cynnal gwelliannau i'r toiledau hygyrch yn ystod tymor caëedig
2017. Mae toiledau hygyrch newydd yn rhan o’r datblygiad arfaethedig a bydd hyn
yn mynd i'r afael â’r broblem gyfredol o ddim ond un toiled hygyrch i bob 20 o lefydd
ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yng nghornel Gogledd Ddwyrain y stadiwm.

Chwefror 2017
Darparawyd toiled Changing Places?

Mai 2018
Darparawyd toiled Changing Places?

Na

Ie
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Mae toiled Changing Places dros dro ar gael ar ddiwrnodau gêm. Bydd cyfleuster
parhaol newydd yn cael ei gynnwys yn y datblygiad arfaethedig ar gyfer dechrau
tymor 2018/19.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
Chwefror 2017
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Mai 2018
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Na

Na

Mae Burnley yn bwriadu darparu ystafell synhwyraidd yn Turf Moor erbyn dechrau
tymor 2018/19. Yn y cyfamser, maent wedi datblygu strategaeth ymgysylltu dan
arweiniad Swyddog Cyswllt Anabledd y clwb. Am y tri thymor diwethaf mae hyn wedi
cynnwys sefydliad cymunedol y clwb yn ymgysylltu’n rhagweithiol â chefnogwyr ag
awtistiaeth a namau synhwyraidd, er mwyn rhoi cefnogaeth iddynt i fynychu gemau
yn Turf Moor. Mae hyn wedi cynnwys defnyddio dulliau gwahanol i adeiladu hyder
pobl ifanc ag anawsterau dysgu ac awtistiaeth, i sicrhau eu bod yn gallu mynychu a
mwynhau gemau yn Turf Moor yn y pen draw.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?

Nac oes

Nac oes

Mae’r clwb yn trafod archebu ar-lein ar gyfer darpariaeth hygyrch gyda’u cyflenwr ac
yn gobeithio cyflwyno hyn erbyn dechrau tymor 2018/19.
Ar hyn o bryd mae’n darparu gwasanaeth sylwebaeth fewnol sy’n cynnwys
chwaraewyr Burnley ac yn darparu clustffonau ar gais.
Cytundeb
Mae’r cytundeb yn datgan y Bydd Burnley FC yn:


Sicrhau bod stadiwm Turf Moor yn cydymffurfio â'r canllawiau a nodir yn y
Canllaw Stadia Hygyrch ynghylch y nifer o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn (a thoiledau hygyrch cysylltiedig) erbyn gêm gartref cyntaf tymor 2018/19
(yn amodol ar ganiatâd cynllunio a phrofion diogelwch).



Sicrhau bod stadiwm Turf Moor yn cydymffurfio â’r canllawiau a nodir yn y
Canllaw Stadia Hygyrch ynghylch nifer a safon y seddi amwynder a mynediad
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hawdd ar gyfer pobl anabl sy’n gallu cerdded erbyn gêm gartref cyntaf tymor
2018/19.


Cyhoeddi (gan gynnwys ar wefan y clwb) cynllun yr holl seddi amwynder a
mynediad hawdd yn stadiwm Turf Moor erbyn gêm gartref cyntaf tymor 2018/19.



Darparu cyfleuster ‘toiled Changing Places’ parhaol yn stadiwm Turf Moor erbyn
gêm gartref cyntaf tymor 2018/19.



Darparu cyfleuster ‘ystafell synhwyraidd’ yn stadiwm Turf Moor, gobeithio erbyn
gêm gartref cyntaf tymor 2018/19, a/neu barhau i wella darpariaeth ar gyfer
cefnogwyr ag awtistiaeth a namau synhwyraidd.



Parhau i ymgysylltu ac ymgynghori â’u holl gefnogwyr anabl ar ddylluniad ac
unrhyw ddatblygiad y stadiwm bresennol.



Sefydlu system docynnau ar-lein ar gyfer cefnogwyr anabl, gobeithio erbyn
dechrau tymor 2018/19.

Chelsea FC
Ailddatblygwyd Stamford Bridge yn sylweddol yn ystod y 1990au ac mae ganddo
gapasiti o tua 41,600. Ar ddiwedd tymor 2019/20 mae'r clwb yn bwriadu dymchwel y
stadiwm bresennol ac adeiladu stadiwm sy’n fwy ac yn gwbl hygyrch yn ei le.
Byddant yn parhau i chwarae yn Stamfod Bridge tan hynny a symud i leoliad newydd
tra bod y stadiwm newydd yn cael ei adeiladu.
Ers i'r Comisiwn cyfarfod â Chelsea ym mis Mehefin 2017 maent wedi mynd i'r afael
â nifer o feysydd a oedd yn peri pryder yn y stadiwm ac mae ganddynt gynlluniau ar
waith i gynyddu nifer a lleoliad llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a gwella’r
profiad ar ddiwrnod gêm i gefnogwyr anabl.
Ym mis Chwefror 2018 ymrwymodd y clwb i gytundeb adran 23 â’r Comisiwn sy’n
cyhoeddi’n gyhoeddus eu hymrwymiad i wneud y gwelliannau hyn. Maent yn
gweithio trwy gynllun gweithredu a gytunwyd arno ac eisoes wedi gwneud cynnydd
sylweddol.
Ar ôl ymgynghori â chefnogwyr anabl, maent wedi cytuno newid eu polisi tocynnau i
roi’r gorau i’w cynllun rota presennol a chyflwyno cynlluniau mynd i ffwrdd newydd ar
gyfer y DU ac UEFA i gefnogwyr anabl ar gyfer tymor 2018/19 er mwyn sicrhau mwy
o gysondeb rhwng eu cefnogwyr anabl a'r rhai nad ydynt yn anabl.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
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Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr
defnyddwyr cadair
cadair olwyn
olwyn
wedi’i gyrraedd?
Ie
50

Mai 2018
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair defnyddwyr
olwyn wedi’i
cadair olwyn
gyrraedd?
Ie
65

Chwefror 2017
Bodloni
% y llefydd wrth
anghenion ymyl y ymyl y cae
cae?
Ie
87

Mai 2018
Bodloni anghenion % y llefydd wrth
ymyl y cae?
ymyl y cae
Ie

76

Gosododd y clwb 30 o lefydd newydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn ystod
tymor 2017/18, gyda 137 o lefydd nawr ar gael ar draws yr eisteddleoedd i gyd, gan
gynnwys 11 ar gyfer cefnogwyr y gwrthwynebwyr. Cwblhawyd astudiaeth
ddichonoldeb i lywio eu penderfyniadau ynghylch ble i roi llefydd ychwanegol ar
gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Maent yn bwriadu darparu 79 lle ychwanegol ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn, yn uwch ac yn ogystal ag wrth ymyl y cae, erbyn dechrau
tymor 2018/19 a’r gweddill erbyn mis Gorffennaf 2018, gan gynnwys 22 lle ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn wedi’u cadw ar gyfer lletygarwch. Bydd hyn yn cynyddu’r
nifer cyfanswm o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn i 219, sy’n well na nifer
isafswm a argymhellwyd gan yr ASG ar gyfer capasiti'r stadiwm a lleihau'r
ddarpariaeth wrth ymyl y cae i tua 61 y cant.
Mae'r clwb wedi ymgynghori â’i chymdeithas cefnogwyr anabl ynghylch eu cynlluniau
ac wedi derbyn adborth cadarnhaol. Nid yw rhai llefydd presennol ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn yn cydymffurfio’n llawn â safonau’r ASG. Er enghraifft,
mewn rhai mannau lleolir y seddau i gymheiriaid y tu ôl i’r mannau ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn ac yn ôl canllaw’r ASG dylen nhw’n ddelfrydol bod drws
nesaf i’r defnyddiwr cadair olwyn. Mae’r llefydd hyn yn cael eu cadw fel mesur
interim, cyn datblygiad y stadiwm newydd.
Cyn tymor 2018/19 bydd platfformau uwch yn cael eu gosod ar gyfer y llefydd
presennol sydd â golygfa gyfyngedig.
Polisi tocynnau presennol y clwb yw rhyddhau unrhyw lefydd ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn sydd heb eu gwerthu ychydig ddyddiau cyn y gêm i’w gwerthu fel seddi
cyffredinol i gefnogwyr nad ydynt yn anabl. Ni chedwir unrhyw ddarpariaeth hygyrch
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tan ddiwrnod y gêm. Os mae clwb yn gwneud hyn, barn y Comisiwn yw bod angen
iddynt gael polisi clir ar waith a gytunwyd arno â’u cefnogwyr anabl, a rhaid iddynt
gadw nifer briodol o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a seddi AEA tan i'r gêm
ddechrau. Ar ddechrau tymor 2018/19, gyda mannau newydd wedi’u gosod i
gadeiriau olwyn, bydd y polisi hwn ar waith gan Chelsea.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Na
0

Mai 2018
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie
128

Yn adroddiad ‘Cyflwr y Chwarae’, yn seiliedig ar y wybodaeth a rhoddwyd gan y clwb
ar y pryd, dywedom nad oedd ganddynt unrhyw seddi AEA dynodedig.
Ers ein hadroddiad blaenorol, maent wedi cynnal archwiliad llawn o’u seddi
presennol ac wedi nodi 272 o seddi AEA. Mae gan y rhain seddi cymdeithion wrth eu
hymyl, maent wedi eu nodi ar system archebu mewnol y clwb ac yn cael eu gwerthu
i gefnogwyr anabl yn unig. Nodwyd seddi hygyrch ychwanegol ar y system sydd yn
bodloni rhai o feini prawf yr AEA. Mae seddi hygyrch ar gael mewn tri eisteddle a’r
eisteddle ar gyfer cefnogwyr y gwrthwynebwyr.
Mae’r clwb yn bwriadu cynnal archwiliad arall ar ôl i'r gwaith arfaethedig gael ei
gwblhau a chyn dechrau tymor 2018/19, a all arwain at y clwb yn nodi mwy o seddi
sy’n bodloni’r meini prawf. Bydd seddau gyda breichiau a rhai seddau llydanach ar
gael hefyd yn Stamford Bridge ar ddechrau tymor 2018/19.
Mae polisi tocynnau’r clwb ar gyfer seddi AEA yr un peth a'r polisi ar gyfer llefydd ar
gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Mae unrhyw seddi AEA nad sydd wedi eu gwerthu
wythnos cyn y gêm yn cael eu rhyddhau i werthu fel seddi cyffredinol. Ni chedwir
unrhyw ddarpariaeth hygyrch tan ddiwrnod y gêm. Fel gyda’r llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn, byddem yn cynghori bod polisi clir ynghylch hyn yn cael ei
gytuno arno drwy ymgynghori â’r gymdeithas cefnogwyr anabl.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
Cynllun seddi
hygyrch wedi’i
gyhoeddi?

Datganiad hygyrchedd ar Archwiliadau hygyrchedd
gael yn nhymor 2017/18? wedi’u cynnal neu wedi’u
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Na

cynllunio ers mis Chwefror
2017?
Ie

Ie

Mae gan Chelsea gynllun seddi hygyrch a ddefnyddir gan staff tocynnau'r clwb. Bydd
yn cael ei gyhoeddi ar ei gwefan ar ddechrau tymor 2018/19, yn dilyn cwblhau'r
gwaith gwella.
Ym mis Awst 2017 cyhoeddodd y clwb ddatganiad hygyrchedd diwygiedig.
Mae’r clwb wedi cynnal nifer o archwiliadau hygyrchedd dros y blynyddoedd
diwethaf, fodd bynnag, nid oes cynllun gweithredu wedi cael ei gyflwyno i fynd i’r
afael â'r problemau a dynnwyd sylw atynt. Cynhaliwyd archwiliad hygyrchedd arall
ym mis Tachwedd 2017 sydd wedi arwain at raglen fanwl o waith gwella mân.
Cafodd nifer o rain eu rhoi ar waith eisoes ac mae mwy ar y gweill ar gyfer y tymor
caeedig.
Darpariaeth toiledau a chyfleusterau Changing Places
Chwefror 2017
Cydymffurfio â
Cyrraedd safonau
chymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Ie

Mai 2018
Cydymffurfio â
Cyrraedd
chymhareb 1:15
safonau
ar gyfer toiledau
gofynnol?
hygyrch?
Ie
Ie

Yn ystod y tymor hwn gosodwyd toiled hygyrch yn yr ystafell synhwyraidd newydd a
thri thoiled hygyrch yn Eisteddle’r Gorllewin isaf i fynd i'r afael â’r diffyg yn yr ardal
honno. Mae toiledau hygyrch newydd yn rhan o'r datblygiad arfaethedig sydd i'w
gwblhau erbyn dechrau tymor 2018/19. Bydd hyn yn sicrhau bod y clwb yn cyrraedd
safonau’r ASG o ran nifer y toiledau hygyrch fesul lle ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn yn y stadiwm gyfan ond nid fesul eisteddle. Bydd yr eisteddleoedd Dwyrain
isaf a Gogledd isaf â 36 lle ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a dau doiled hygyrch,
sy’n fwy na'r gymhareb a argymhellir gan yr ASG o un toiled i bob 15 lle ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn. Bydd tua 90 o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn
parhau i fod mwy na 40 metr o doiled hygyrch, sef y pellter uchafswm a argymhellir
gan yr ASG. Fodd bynnag mae mynediad i’r toiledau hyn trwy eil heb ei rwystro, o
flaen yr eisteddle, a ddefnyddir gan gefnogwyr anabl yn unig. Mae Chelsea yn
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ymgynghori â’r cefnogwyr a effeithir arnynt i sicrhau eu bod yn hapus i aros yn y
llefydd hyn.
Chwefror 2017
Darparawyd toiled Changing Places?

Mai 2018
Darparawyd toiled Changing Places?

Na

Ie

Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
Chwefror 2017
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Mai 2018
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Na

Ie

Mae ystafell synhwyraidd barhaol gydag offer synhwyraidd llawn a thoiled hygyrch
wedi cael ei gosod. Roedd yr ystafell ar gael o 6 Mai 2018.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?

Nac oes

Nac oes

Ar hyn o bryd mae archebu ar-lein ar gael ar gyfer seddi cefnogwyr nad ydynt yn
anabl ar hyn o bryd ac mae ond yn caniatáu archebu mewn ardal ac nid sedd
benodol. Mae’r clwb yn gweithio ar system archebu ar-lein a fydd yn caniatáu i bob
cefnogwr archebu sedd benodol. Dylai hyn fod ar gael ym mis Chwefror 2019 ac ar
waith i ail-newyddu tocynnau tymor ar gyfer 2019/20.
Darparwyd sylwebaeth gan wasanaeth radio ‘Chelsea TV’.
Cytundeb
Mae’r clwb wedi ymrwymo i gytundeb â’r Comisiwn ar feysydd lle mae angen
cynnydd pellach. Mae’r cytundeb yn datgan y bydd Chelsea FC yn:


Cynyddu nifer y llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn i 212 o leiaf, gyda'r nod
o gynyddu’r nifer i 219 ar gyfer dechrau tymor 2018/19.



Darparu o leiaf yr isafswm o seddi AEA a argymhellir gan yr ASG o safon
ddigonol a nodi seddi AEA priodol uwchben yr isafswm a argymhellir gan yr ASG.



Darparu o leiaf un toiled hygyrch i bob 15 o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn yn y stadiwm, yn unol ag argymhelliad yr ASG a, lle’n ymarferol, ym mhob

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com
Cyhoeddwyd: Mai 2018
57

Cyflwr y chwarae: cynnydd hygyrchedd clybiau’r Uwch Gynghrair

ardal o ddarpariaeth hygyrch, erbyn dechrau tymor 2018/19. Bydd y rhain i gyd
o'r safon sydd ei angen a bydd y clwb yn ymgynghori â defnyddwyr cadair olwyn
y mae eu llefydd yn fwy na 40 metr o doiled hygyrch i sicrhau eu bod yn hapus i
aros yn y llefydd hynny.


Cynyddu’r nifer o docynnau gêm ar gael i ddefnyddwyr cadair olwyn, yn raddol
wrth i’r nifer o lefydd gynyddu.



Cyflwyno polisi docynnau newydd ar gyfer cefnogwyr anabl, yn dilyn
ymgynghoriad, ar gyfer dechrau tymor 2018/19.



Adolygu darpariaeth gwybodaeth a deunyddiau dogfennol mewn fformatau
hygyrch eraill.



Ymgynghori â chefnogwyr anabl ynghylch y datblygiadau arfaethedig ac unrhyw
feysydd eraill lle gall profiad cefnogwyr anabl gael ei wella.

Crystal Palace FC
Mae gan stadiwm Crystal Palace, Selhurst Park, gapasiti o ychydig dros 26,000 ac
mae’n un o stadia hynaf yr Uwch Gynghrair. Mae wedi’i leoli mewn ardal breswyl ac
mae’r clwb wedi wynebu cyfyngiadau sylweddol wrth geisio datblygu'r stadiwm.
Mae'r clwb wedi dangos agwedd cadarnhaol ac wedi bod yn benderfynol o wella’r
cyfleusterau yn y stadiwm ar gyfer eu cefnogwyr anabl. Mae hyn yn cynnwys
arweinyddiaeth glir a ddangosir gan Brif Swyddog Gweithredol y clwb. Mae’r clwb yn
ymgynghori’n rheolaidd â’u cefnogwyr anabl ynghylch datblygiadau yn y stadiwm ac
yn annog adborth o’u cefnogwyr.
Er bod cryn dipyn o waith wedi’i gwblhau eisoes, nid yw'r stadiwm yn cyrraedd nifer
isafswm yr ASG o 165 o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn mewn stadiwm o'r
capasiti hwn. Fodd bynnag, mae wedi cyhoeddi’n ddiweddar cynlluniau i ddatblygu
Prif Eisteddle newydd a fydd yn gwbl hygyrch, gan gynnwys llefydd ychwanegol ar
gyfer defnyddwyr cadair olwyn a chyfleusterau cysylltiedig. Yn amodol ar ganiatâd
cynllunio, mae’r clwb yn gobeithio bydd y gwaith ar yr eisteddle newydd yn dechrau
yn 2018, gyda’r bwriad o’i gwpla erbyn dechrau tymor 2021/22.
Mae’r clwb yn sicrhau i ni ei fod yn gwbl ymrwymedig i barhau’r gwaith hwn ac i
gydweithio â'r Comisiwn yn y dyfodol. Ar y sail hon, gwrthodwyd y cais gan y
Comisiwn i ymrwymo i gytundeb ysgrifenedig anffurfiol.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
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Chwefror 2017
Nifer isafswm % yr isafswm
llefydd ar
llefydd ar gyfer
gyfer
defnyddwyr cadair
defnyddwyr
olwyn
cadair olwyn
wedi’i
gyrraedd?
Na
38

Mai 2018
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair
defnyddwyr cadair
olwyn wedi’i
olwyn
gyrraedd?

Chwefror 2017
Bodloni
% y llefydd wrth
anghenion
ymyl y cae
ymyl y cae?
Ie
0

Mai 2018
Bodloni anghenion % y llefydd wrth
ymyl y cae?
ymyl y cae

Na

Ie

76

10

Ar gyfer dechrau tymor 2017/18, gosododd y clwb 65 lle newydd ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn, gan gynnwys 13 lle wrth ymyl y cae. Mae hyn wedi cynyddu'r
ddarpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn o 63 lle ym mis Chwefror 2017 i 128
lle ym mis Awst 2017.
Bydd datblygiad y Prif Eisteddle yn golygu y bydd y clwb yn cyrraedd nifer isafswm
yr ASG o lefydd erbyn dechrau tymor 2021/22. Mae'r clwb wedi ymgynghori â’u
cefnogwyr anabl a mynd i'r afael â’r materion a godwyd ynghylch y ddarpariaeth
bresennol. Mae hyn wedi arwain at farcio llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a
gosod ramp newydd yng nghornel de ddwyrain y stadiwm.
Mae llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar gael ym mhob eisteddle, gyda hyd
at 32 ar gael ar gyfer cefnogwyr y gwrthwynebwyr. Ym mis Ionawr 2018, dywedodd y
clwb wrthym fod y cyfleusterau newydd wedi derbyn adborth da iawn a’u bod wedi
cofnodi cynnydd yn y nifer o ddefnyddwyr cadair olwyn sy’n mynychu gemau.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
Nifer isafswm % yn seddi AEA
seddi AEA
wedi’i
gyrraedd?
Na
21

Mai 2018
Nifer isafswm seddi % yn seddi AEA
AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie
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Mae’r clwb wedi cynyddu’r ddarpariaeth o seddi amwynder a mynediad hawdd
dynodedig o 35 ym mis Chwefror 2017 i 270 ar gyfer dechrau tymor 2017/18. Mae
hyn llawer yn uwch na nifer isafswm yr ASG o 165 ar gyfer stadiwm o'r capasiti hwn.
Mae seddi AEA ar gael ym mhob eisteddle, gan gynnwys 40 yn yr eisteddle teulu a
49 yn eisteddle’r gwrthwynebwyr.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
Cynllun seddi
hygyrch wedi’i
gyhoeddi?

Datganiad hygyrchedd ar
gael yn nhymor 2017/18?

Na

Ie

Archwiliadau hygyrchedd
wedi’u cynnal neu wedi’u
cynllunio ers mis Chwefror
2017?
Ie

Bydd Crystal Palace yn cyhoeddi cynllun seddi hygyrch ar eu gwefan erbyn mis Awst
2018. Ym mis Awst 2017 cyhoeddodd y clwb ddatganiad hygyrchedd diwygiedig
cynhwysfawr sy’n adlewyrchu’r gwaith a wnaed yn ystod tymor caëedig 2017. Maent
yn bwriadu cynnal archwiliad hygyrchedd ym mis Awst 2018.
Darpariaeth toiledau a chyfleusterau Changing Places
Chwefror 2017
Cydymffurfio â
Cyrraedd safonau
chymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Na

Mai 2018
Cydymffurfio â
Cyrraedd
chymhareb 1:15
safonau
ar gyfer toiledau
gofynnol?
hygyrch?
Ie
Ie

Yn ystod tymor caëedig 2017 adeiladodd y clwb ddau doiled hygyrch newydd a
chynnal gwaith gwella angenrheidiol ar eraill.
Chwefror 2017
Darparawyd toiled Changing Places?

Mai 2018
Darparawyd toiled Changing Places?

Na

Ie

Mae’r clwb wedi gosod toiled Changing Places ac ail doiled hygyrch fwy o faint sydd
hefyd â chyfleusterau newid.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
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Chwefror 2017
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Mai 2018
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Na
Ie
Mae’r clwb wedi gosod dwy ystafell synhwyraidd. Mae un yn ardal dawel i ffwrdd o'r
cae sydd ar gael i gefnogwyr mewn cadeiriau olwyn os oes angen. Mae’n bosib
gwylio’r gêm oddi yno ar sgrin deledu. Pan ddefnyddir yr ystafell synhwyraidd hon,
mae’r clwb yn cadw chwe sedd yn yr eisteddle gerllaw, gan roi’r opsiwn i gefnogwyr
symud allan o’r ystafell synhwyraidd ac i mewn i’r stadiwm.
Mae gan y ail ystafell olwg o'r cae ond nad yw’n bosib ei defnyddio mewn cadair
olwyn. Gellir defnyddio’r cyfleuster hwn pan nad oes ei hangen ar gyfer stiwdio
deledu.
Mae'r clwb hefyd yn cefnogi pobl ifanc ag awtistiaeth a’u rhieni, gan alluogi iddynt
eistedd yn eu hoff ran o'r stadiwm. Mae hyn wedi arwain at adborth cadarnhaol wrth
gefnogwyr.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?
Nac oes

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Oes

Mae archebu darpariaeth hygyrch ar-lein yn cael ei brofi ar hyn o bryd gyda'r bwriad
o’i gyflwyno erbyn dechrau tymor 2018/19.

Everton FC
Mae Goodison Park yn hen stadiwm a leolir mewn ardal breswyl ac mae’r clwb yn
wynebu cyfyngiadau sylweddol wrth geisio datblygu'r stadiwm. Pan wnaethom
gyfarfod â’r clwb dywedon nhw wrthym y byddent yn symud i stadiwm newydd yn
Bramley Moore Dock, a fydd yn gwbl hygyrch, gobeithio erbyn dechrau tymor
2022/23. Mae’r tîm rheoli yn Everton wedi ymrwymo i ymgysylltu ac ymgynghori’n
barhaus â chefnogwyr anabl ar ddyluniad a chynlluniau’r stadiwm newydd, er mwyn
sicrhau ei fod yn mynd y tu hwnt i ofynion isafswm yr ASG ynghylch hygyrchedd. Yn
y cyfamser, maent yn benderfynol o wneud Goodison Park cystal ag y gall fod ar
gyfer eu cefnogwyr anabl ac wedi buddsoddi mewn rhaglen waith sylweddol i sicrhau
bod hyn yn digwydd.
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Yn dilyn archwiliad ddichonoldeb manwl ac ymgynghori â’u cefnogwyr anabl, mae’r
clwb wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth fynd i’r afael â’r problemau mewn nifer o
feysydd o’i ddarpariaeth hygyrch. Mae’r clwb wedi cwblhau Cam 1 o’i ddatblygiad
hygyrchedd a bydd Cam 2, a fydd yn cael ei gwblhau erbyn dechrau tymor 2018/19,
yn gweld y clwb yn cyrraedd nifer isafswm yr ASG ar gyfer llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn mewn stadiwm o’r capasiti hwnnw. Mae’r clwb hefyd wedi
gweithio i wella darpariaeth ar gyfer cefnogwyr awtistig, gan gynnwys ymgysylltu â
grwpiau cymunedol a hyfforddiant i'w staff.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr
defnyddwyr cadair
cadair olwyn
olwyn
wedi’i gyrraedd?
Na
56

Mai 2018
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair defnyddwyr
olwyn wedi’i
cadair olwyn
gyrraedd?
Na
83

Chwefror 2017
Bodloni
% y llefydd wrth
anghenion ymyl y ymyl y cae
cae?
Na
88

Mai 2018
Bodloni anghenion % y llefydd wrth
ymyl y cae?
ymyl y cae
Na

60

Mae’r clwb wedi gosod platfformau cadair olwyn newydd, gan gynyddu’r
ddarpariaeth ar gyfer cadeiriau olwyn o 118 lle ym mis Chwefror 2017 i 172 ar gyfer
dechrau tymor 2017/18.
Mae rhan 2 yn amodol ar ganiatâd cynllunio. Wrth ei gwblhau, mae’r clwb yn bwriadu
cyrraedd nifer isafswm yr ASG o lefydd erbyn dechrau tymor 2018/19. Y bwriad yw
cael 70 lle newydd ar uchder i gynyddu’r nifer o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn i 242. Bydd hyn yn lleihau’n bellach canran y llefydd wrth ymyl y cae yn is,
neu’n agos at, yr uchafswm o 25% a argymhellwyd. Mae'r clwb wedi ymgynghori â
chefnogwyr anabl a chytuno, ar gais y cefnogwyr, i gadw'r ddarpariaeth wrth ymyl y
cae fel mesur interim, er nad yw peth ohono’n cydymffurfio â’r ASG.
Mae llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar gael ym mhob eisteddle, gyda 19 yn
eisteddle’r gwrthwynebwyr.
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Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
a
0

Mai 2018
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Na
44

Mae’r clwb wedi cynyddu’r ddarpariaeth o seddi AEA dynodedig o sero ym mis
Chwefror 2017 i 90 ar gyfer dechrau tymor 2017/18. Mae nodi seddi AEA yn cael ei
ystyried fel rhan o’r broses o adnewyddu tocynnau tymor ac fel rhan o Gam 2 y
gwaith gwella. Mae’r clwb wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion penodol cefnogwyr lle
bynnag y bo modd pan fyddant yn archebu eu seddi.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
Cynllun seddi
hygyrch wedi’i
gyhoeddi?
Na

Datganiad hygyrchedd ar Archwiliadau hygyrchedd
gael yn nhymor 2017/18? wedi’u cynnal neu wedi’u
cynllunio ers mis Chwefror
2017?
Ie
Ie

Yn dilyn cwblhau Cam 2 y datblygiadau hygyrchedd, bydd cynllun seddi hygyrch yn
cael ei gwblhau a’i gyhoeddi ar gyfer tymor 2018/19.
Ym mis Ionawr 2018 cyhoeddodd y clwb ddatganiad hygyrchedd diwygiedig a oedd
yn ystyried y newidiadau a wnaed i'r stadiwm.
Mae Everton wedi comisiynu archwiliad hygyrchedd ond does dim dyddiad wedi’i
gytuno arno eto.
Darpariaeth toiledau a chyfleusterau toiled Changing Places
Chwefror 2017
Cydymffurfio â
Cyrraedd safonau
chymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Na

Mai 2018
Cydymffurfio â
Cyrraedd
chymhareb 1:15
safonau
ar gyfer toiledau
gofynnol?
hygyrch?
Ie
Ie
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Mae’r clwb wedi cynnal y gwelliannau gofynnol i'r toiledau hygyrch. Mae rhai o’r
llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn fwy na 40 metr o doiled hygyrch, ond
mae'r rhain wedi’u cadw fel mesur interim ar gyfer tymor 2017/18. Mae Everton wedi
ymgynghori â’r cefnogwyr a effeithir gan hyn ac wedi cynnig llefydd gwahanol ar
gyfer defnyddwyr cadair olwyn os oes angen. Mae toiledau hygyrch newydd yn rhan
o ddatblygiad Cam 2 ar gyfer tymor 2018/19.
Chwefror 2017
Darparwyd toiled Changing Places?

Mai 2018
Darparawyd toiled Changing Places?

Na

Ie

Gosododd y clwb toiled Changing Places ar gyfer dechrau tymor 2017/18.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
Chwefror 2017
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Mai 2018
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Na

Ie

Agorodd y clwb ei hystafell synhwyraidd ar ddiwedd tymor 2017/18. Mae’n cynnwys
offer synhwyraidd symudol gyda'r bwriad o ddarparu lle tawel i ffwrdd o'r stadiwm, ac
mae ar draws y ffordd o'r stadiwm o fewn y ‘Ganolfan Cymunedol’. Mae’r ganolfan yn
gyfleuster sydd ar gael i’w ddefnyddio gan yr holl gefnogwyr anabl cyn ac ar ôl y
gêm.
Mae’r clwb wedi cyflwyno nifer o ffyrdd eraill o alluogi eu cefnogwyr ag awtistiaeth i
fanteisio ar brofiad mwy pleserus ar ddiwrnod gêm. Mae stiwardiaid wedi derbyn
hyfforddiant penodol a chyflwynwyd siarter awtistiaeth yn y clwb, yn ogystal â
chanllaw ymwybyddiaeth awtistiaeth. Mae’r clwb wedi ymgynghori â’u cefnogwyr ag
awtistiaeth a’u teuluoedd ac wedi cyflwyno ffordd arloesol i gefnogwyr adael gwybod
i stiwardiaid yn rhwydd eu bod yn awtistig ar ddiwrnodau gêm.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?
Nac oes

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Nac oes

Bydd cefnogwyr anabl yn gallu prynu tocynnau ar-lein ar gyfer tymor 2018/19.
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Darperir sylwebaeth gêm gan sylwebaeth sain ysbyty Glannau Mersi.

Hull City Tigers FC
Mae Hull City yn u o dri chlwb a oedd yn yr Uwch Gynghrair pan ddechreuodd y
Comisiwn ei hasesiad o holl glybiau’r Uwch Gynghrair yn 2017, ond fe’u disgynwyd
ar ddiwedd y tymor hwnnw. Rydym wedi parhau i asesu'r gwelliannau a wnei gan y
tri chlwb hyn.
Agorwyd stadiwm KCOM yn 2002 ac mae’n stadiwm fodern o’i gymharu â nifer o
stadia eraill yn yr Uwch Gynghrair a’r Championship. Fodd bynnag, ers iddo agor, ni
wnaed llawer o waith i wella hygyrchedd ar gyfer pobl anabl yn y stadiwm.
Rydym wedi tynnu sylw’r clwb at y meysydd sy’n peri pryder i ni ynghylch y
ddarpariaeth bresennol ac, er bod y clwb wedi gwneud rhywfaint o gynnydd i fynd i'r
afael â’r problemau mewn rhai meysydd o’i ddarpariaeth hygyrch, maent yn
cydnabod bod dal i fod meysydd lle mae angen cynnydd pellach. Mae'r clwb yn
sicrhau i ni ei fod wedi ymrwymo i wella’r stadiwm i fynd i'r afael â’r rhain ond wedi
gwrthod ein cais i ymrwymo i gytundeb â’r Comisiwn.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
Chwefror 2017
Nifer isafswm % yr isafswm
llefydd ar
llefydd ar gyfer
gyfer
defnyddwyr cadair
defnyddwyr
olwyn
cadair olwyn
wedi’i
gyrraedd?
Na
89

Mai 2018
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair
defnyddwyr cadair
olwyn wedi’i
olwyn
gyrraedd?

Chwefror 2017
Bodloni
% y llefydd wrth
anghenion
ymyl y cae
ymyl y cae?
Na
46

Mai 2018
Bodloni anghenion % y llefydd wrth
ymyl y cae?
ymyl y cae

Na

Na
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46
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Nid yw’r nifer o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn wedi cynyddu ers ein
hasesiad cyntaf o’r clwb ym mis Chwefror 2017. Mae 147 o lefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn ar gael ar draws bob eisteddle, gan gynnwys 21 yn
eisteddle’r gwrthwynebwyr. Nid yw’r clwb yn gwerthu’r tocynnau i unrhyw gemau ar
hyn o bryd ac mae Eisteddle’r Gorllewin Uchaf wedi bod ar gau yn ystod tymor
2017/18. Mae hyn yn lleihau’r nifer o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn i 131,
gyda 67 o'r rhain wrth ymyl y cae. Ar hyn o bryd mae’r clwb yn edrych ar nifer o
opsiynau i gynyddu'r nifer o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn y KCOM.
Er bod y canran o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn wrth ymyl y cae yn uwch
na’r hyn a argymhellwyd, mae adroddiad hygyrchedd y clwb yn 2017 yn datgan bod
defnyddwyr cadair olwyn wrth ymyl y cae, pan ofynnwyd iddynt, yn dweud mai dyna
oedd eu hoff le.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
Nifer isafswm % yn seddi AEA
seddi AEA
wedi’i
gyrraedd?
Na
0

Mai 2018
Nifer isafswm seddi % yn seddi AEA
AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie

183

Mae’r clwb wedi cynyddu’r ddarpariaeth o seddi AEA dynodedig o sero ym mis
Chwefror 2017 i 300 ar gyfer dechrau tymor 2017/18. Yn ystod y tymor caëedig,
nododd y clwb seddi hygyrch addas ym mhob un o bedwar eisteddle’r stadiwm. Mae
staff y swyddfa docynnau yn gwybod ble y lleolir y seddi hyn a byddant yn argymell
seddi priodol yn ddibynnol ar anghenion unigolyn.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
Cynllun seddi
hygyrch wedi’i
gyhoeddi?

Datganiad hygyrchedd ar
gael yn nhymor 2017/18?

Oes

Oes

Archwiliadau hygyrchedd
wedi’u cynnal neu wedi’u
cynllunio ers mis Chwefror
2017?
Oes

Datblygodd a chyhoeddodd y clwb gynllun seddi AEA dynodedig ar ei wefan ar gyfer
dechrau tymor 2017/18.
Cyhoeddodd Hull ddatganiad hygyrchedd am y tro cyntaf yn ystod tymor 2017/18.
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Datblygodd y clwb cynllun gweithredu yn seiliedig ar y materion a dynnwyd sylw
atynt yn yr archwiliad hygyrchedd a gynhaliwyd yn 2017. Maent yn gweithio trwy hwn
ac mae ganddynt rhai materion i fynd i'r afael Ô hwy o hyd.
Darpariaeth toiledau a chyfleusterau toiled Changing Places
Chwefror 2017
Cydymffurfio â
Cyrraedd safonau
chymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Na

Mai 2018
Cydymffurfio â
Cyrraedd
chymhareb 1:15
safonau
ar gyfer toiledau
gofynnol?
hygyrch?
Ie
Na

Tynnodd yr archwiliad hygyrchedd sylw at nifer o faterion y gellir mynd i’r afael â hwy
yn rhwydd. Roedd hyn yn cynnwys peth gwaith i wella’r toiledau hygyrch. Mae’r
gwaith i fynd i'r afael â’r materion hyn yn cael ei wneud o fewn y rhaglen barhaus o
waith adnewyddu'r stadiwm.
Chwefror 2017

Mai 2018

Darparwyd toiled Changing Places?

Darparwyd toiled Changing Places?

Na

Ie

Gosodwyd toiled Changing Places ar ddiwedd mis Ebrill 2018.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
Chwefror 2017
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Mai 2018
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Na

Na

Mae’r clwb yn gweithio ag elusen leol i gael cyngor ynghylch lleoliad naill ai ystafell
synhwyraidd neu le tawel yn y stadiwm. Yn y cyfamser, maent wedi dosbarthu
arolwg i’r holl gefnogwyr anabl yn gofyn a byddant yn defnyddio lle tawel. Os yw
cefnogwyr eisiau hyn, bydd ystafell dawel ar gael ar gyfer dechrau tymor 2018/19.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?
Nac oes

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Nac oes
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Roedd cefnogwyr anabl yn gallu archebu tocynnau ar-lein yn gynharach yn nhymor
2017/18, fodd bynnag, nodwyd problemau gyda’r broses archebu ac roedd rhaid
cael gwared ar y cyfleuster hwn. Mae gwaith i ddatrys hyn yn parhau ac mae’r clwb
yn bwriadu ailgyflwyno'r gwasanaeth hwn erbyn dechrau tymor 2018/19.
Mae’r clwb yn darparu clustffonau i gefnogwyr sudd â nam ar eu golwg ac ar hyn o
bryd darperir y sylwebaeth gan Tiger's Fusion.

Leicester City FC
Agorwyd y King Power Stadium yn 2002 ac mae’n stadiwm fodern o’i gymharu â
nifer o stadia eraill yn yr Uwch Gynghrair.
Canfuom fod gan y clwb agwedd a dulliau cadarnhaol tuag at wella cyfleusterau i'w
cefnogwyr anabl. Mae’r clwb wedi cynnal nifer o archwiliadau hygyrchedd ers 2002
ac yn ymgynghori’n rheolaidd â’u cymdeithas cefnogwyr anabl. Mae wedi gwneud
cynnydd i fynd i'r afael â’r problemau mewn nifer o feysydd, gan gynnwys gosod
mynedfeydd a thoiledau hygyrch newydd.
Mae’r clwb wedi ymrwymo i welliannau pellach, gan gynnwys ehangu’r stadiwm.
Dylai hyn gael ei gwblhau erbyn diwedd tymor 2020/21.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer llefydd ar gyfer
defnyddwyr
defnyddwyr cadair
cadair olwyn
olwyn
wedi’i
gyrraedd?
Ie
106

Mai 2018
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair
defnyddwyr cadair
olwyn wedi’i
olwyn
gyrraedd?

Chwefror 2017
Bodloni
% y llefydd wrth
anghenion
ymyl y cae
ymyl y cae?
Na
66

Mai 2018
Bodloni anghenion % y llefydd wrth
ymyl y cae?
ymyl y cae

Ie

Na

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com
Cyhoeddwyd: Mai 2018
68

106

66

Cyflwr y chwarae: cynnydd hygyrchedd clybiau’r Uwch Gynghrair

Mae gan y clwb 197 o lefydd ar gael ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn, sy’n uwch
nag isafswm yr ASG ar gyfer stadiwm o’r capasiti hwnnw. Fodd bynnag, mae 130 o'r
rhain wrth ymyl y cae sy’n golygu eu bod hefyd yn mynd dros nifer isafswm yr ASG
ar gyfer llefydd wrth ymyl y cae. Mae’r llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn wedi
eu lleoli ym mhob eisteddle, gan gynnwys 17 yn eisteddle’r gwrthwynebwyr.
Mae’r mwyafrif o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn cyrraedd y safonau
gofynnol ond mae’r clwb yn ymwybodol nad yw rhai yn gwneud hynny. Er enghraifft,
mae rhai llefydd yn fwy na 40 metr o doiled hygyrch, mae gan rhai golygfa rwystredig
pan fydd cefnogwyr yn sefyll i fynu o flaen rhai platfformau cadair olwyn, mae gan
eraill seddi cymdeithion y tu ôl iddynt ac mae’r cyfluniad presennol o blatfformau
cadair olwyn isel yn ei gwneud hi’n anodd i ddefnyddiwr cadair olwyn i symud i mewn
ac allan o’u safle.
Mae’r clwb wedi ymgynghori â chefnogwyr ynghylch y materion hyn ac wedi
ymrwymo i fonitro’r sefyllfa. Mae cynlluniau datblygu'r clwb yn cynnwys platfform
uwch a fydd yn lleihau'r ddarpariaeth wrth ymyl y cae.
Ar y platfformau is mae’r clwb yn darparu llefydd cadair olwyn gyda mwy nag un
sedd i gymdeithion. Mae’r rhain ar gael ar i deuluoedd a ffrindiau'r defnyddwyr cadair
olwyn a all hefyd eistedd i flaen y platfformau cadair olwyn.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
Nifer isafswm % yn seddi AEA
seddi AEA
wedi’i
gyrraedd?
Ie
128

Mai 2018
Nifer isafswm seddi % yn seddi AEA
AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie

128

Mae seddi AEA ar gael ym mhob eisteddle.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
Cynllun seddi
hygyrch wedi’i
gyhoeddi?

Datganiad hygyrchedd ar
gael yn nhymor 2017/18?

Ie

Ie
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Mae ardaloedd seddi hygyrch wedi’u cynnwys ar fap y stadiwm ar wefan y clwb ac
mae’r clwb yn gweithio a’u darparwr tocynnau i gyhoeddi cynllun seddi hygyrch arlein.
Ym mis Awst 2017 cyhoeddodd y clwb ddatganiad hygyrchedd diwygiedig a oedd yn
ystyried y newidiadau diweddar a wnaed i'r stadiwm.
Darpariaeth toiledau a chyfleusterau toiled Changing Places
Chwefror 2017
Cydymffurfio â
Cyrraedd safonau
chymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Na

Mai 2018
Cydymffurfio â
Cyrraedd
chymhareb 1:15
safonau
ar gyfer toiledau
gofynnol?
hygyrch?
Ie
Ie

Gwnaeth y clwb cynnal gwelliannau i'r toiledau hygyrch yn ystod tymor 2016/17.
Roedd hyn yn cynnwys gosod silffoedd bagiau colostomi, dosbarthwyr sebon a
thywel awtomatig a goleuadau awtomatig.
Mae tua 25 o’r llefydd wrth ymyl y cae ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn fwy na 40
metr o doiled hygyrch. Mae’r clwb wedi cysylltu â’r holl ddefnyddwyr cadair olwyn a
effeithir arnynt ac wedi cynnig llefydd gwahanol ond roedd well gan y cefnogwyr aros
lle maent. Mae’r clwb hefyd yn sicrhau bod staff ‘Yma i Helpu’ ar gael i helpu ar
ddiwrnodau gêm.
Chwefror 2017
Darparwyd toiled Changing Places?

Mai 2018
Darparwyd toiled Changing Places?

Ie

Ie

Gosododd y clwb toiled Changing Places ym mis Chwefror 2017.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
Chwefror 2017
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Mai 2018
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Na

Na

Mae cynlluniau ar gyfer ystafell synhwyraidd wedi’u cynnwys yn y prosiect newydd i
ehangu’r stadiwm. Mae’r clwb hefyd yn gweithio â Leicestershire Autistic Society i
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archwilio sut y gall helpu bodloni anghenion cefnogwyr ag awtistiaeth a namau
synhwyraidd.
Mae'r Gymdeithas wedi cwblhau archwiliad anffurfiol o brosesau'r clwb a bydd
hyfforddiant awtistiaeth yn cael ei roi i staff diwrnod gêm allweddol yn ystod y tymor
caëedig.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?
Oes

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Oes

Liverpool FC
Mae Liverpool wedi bod yn chware yn Anfield ers i’r clwb gael ei ffurfio yn 1892.
Gwelwyd nifer o estyniadau a datblygiadau mawr yn ystod yr amser hwnnw. Gan
adeiladu’r Prif Eisteddle newydd ar gyfer tymor 2016/17, cynyddwyd darpariaeth
cyfleusterau hygyrch yn Anfield ond nad oedd hyn yn galluogi’r clwb i fodloni holl
ofynion isafswm yr ASG. Roedd y clwb yn awyddus i fynd i’r afael â hyn yn gyflym a
chwblhawyd gwaith gwella mewn rhannau eraill o’r stadiwm erbyn dechrau tymor
2017/18.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr
defnyddwyr cadair
cadair olwyn
olwyn
wedi’i gyrraedd?
Na
79

Mai 2018
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair defnyddwyr
olwyn wedi’i
cadair olwyn
gyrraedd?
Ie
100

Chwefror 2017
Bodloni
% y llefydd wrth
anghenion ymyl y ymyl y cae
cae?
Na
60

Mai 2018
Bodloni anghenion % y llefydd wrth
ymyl y cae?
ymyl y cae
Na
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Mae’r clwb wedi gosod platfformau cadair olwyn newydd, gan gynyddu’r nifer o
lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn o 189 lle ym mis Chwefror 2017 i 239 lle ar
gyfer tymor 2017/18, sy’n cyrraedd y nifer isafswm a argymhellwyd gan yr ASG ar
gyfer stadiwm o'r capasiti hwnnw. Mae llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar
gael yn tri eisteddle ac am y tro cyntaf mae hyd at 24 lle ar gael yn eisteddle’r
gwrthwynebwyr.
Mae’r clwb wedi ymgynghori â chefnogwyr anabl ac wedi mynd i'r afael â rhai o’r
materion a godwyd ynghylch y ddarpariaeth bresennol, er enghraifft, try ail-gyflunio
rhai llefydd wrth ymyl y cae a oedd yn rhy fach a gosod silff o flaen chwe lle ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn ar blatfform.
Mae’r canran o lefydd wrth ymyl y cae wedi lleihau, ond mae o hyd uwchben yr
uchafswm o 25% a argymhellir gan yr ASG. Mae’r clwb wedi ymgynghori’n helaeth â
chefnogwyr yn y llefydd hyn, ac mae’r mwyafrif eisiau aros lle maent, yn enwediig y
rhai hynny o flaen y Kop. Byddai ailddatblygu Eisteddle Anfield Road yn y dyfodol yn
lleihau'r ddarpariaeth wrth ymyl y cae yn is na 25 y cant a bydd yr holl seddi
cymdeithion presennol yn cael eu symud i fod wrth ymyl y lle cadair olwyn. Does dim
dyddiad ar gyfer y datblygiad hwn ar hyn o bryd.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Na
37

Mai 2018
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie
106

Mae’r clwb wedi cynyddu’r ddarpariaeth o seddi AEA dynodedig o 89 ym mis
Chwefror 2017 i 252 ar gyfer dechrau tymor 2017/18 ac mae hyn yn cyrraedd nifer
isafswm yr ASG ar gyfer stadiwm gyda'r capasiti hwn. Mae’r seddi hyn ar gael ar
draws tri eisteddle, gyda 16 ar gael yn eisteddle’r gwrthwynebwyr. Ar hyn o bryd nid
oes unrhyw seddi AEA yn yr ardal seddi teulu yn Eisteddle Anfield Road Uchaf. Bydd
y rhain yn cael eu hychwanegu pan fydd yr eisteddle yn cael ei ailddatblygu.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
Cynllun seddi hygyrch Datganiad hygyrchedd ar Archwiliadau hygyrchedd
wedi’i gyhoeddi?
gael yn nhymor 2017/18? wedi’u cynnal neu wedi’u
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Ie

cynllunio ers mis Chwefror
2017?
Ie

Ie

Cyhoeddodd y clwb ddatganiad hygyrchedd diwygiedig ym mis Awst 2017 gan
gymryd i ystyriaeth y newidiadau a wnaed i’r stadiwm.
Cynhaliwyd archwiliad hygyrchedd yn dilyn y gwaith a gwblhawyd ar gyfer tymor
2017/18. Bydd y clwb yn mynd i’r afael â'r ychydig o faterion bach a nodwyd yn ystod
tymor caëedig 20178.
Darpariaeth toiledau a chyfleusterau toiled Changing Places
Chwefror 2017
Cydymffurfio â
Cyrraedd safonau
chymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Na

Mai 2018
Cydymffurfio â
Cyrraedd
chymhareb 1:15
safonau
ar gyfer toiledau
gofynnol?
hygyrch?
Ie
Ie

Gwnaeth y clwb cynnal gwelliannau i'r toiledau hygyrch. Mae rhai o'r llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn yn y Kop ac Eisteddle Anfield Road yn fwy na 40 metr o
doiled hygyrch. Fe’u cyrhaeddir ar hyd llwybr heb ei rwystro ar hyd ochr y cae sy’n
cael ei staffio gan stiwardiaid.
Chwefror 2017
Darparwyd toiled Changing Places?

Mai 2018
Darparwyd toiled Changing Places?

Ie

Ie

Mae gan y clwb ddau doiled Changing Places sydd wedi bod yn cael eu defnyddio
ers mis Tachwedd 2014.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
Chwefror 2017
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Mai 2018
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Na

Na

Ers mis Tachwedd 2017, mae Liverpool wedi bod yn treialu defnyddio ystafell
synhwyraidd a osodwyd mewn ardal cyfarwyddwyr. Maent wedi derbyn adborth
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cadarnhaol iawn a byddant yn adolygu’r treial yn ystod y tymor caëedig. Mae’r clwb
hefyd wedi cyflogi hyrwyddwr awtistiaeth sy’n cael ei hyfforddi ac yn gweithio â
Autism Together er mwyn bodloni anghenion cefnogwyr ag awtistiaeth a namau
synhwyraidd.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?
Nac oes

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Nac oes

Nid yw'r clwb yn cynnig archebu darpariaeth hygyrch ar-lein ar hyn o bryd ond maent
yn ystyried hyn.
Darperir sylwebaeth sain gan ddwy orsaf radio leol neu LFCTV.

Manchester City FC
Adeiladwyd Etihad Stadium yn 2002 ar gyfer gemau'r Gymanwlad. Symudodd y clwb
yno yn 2003. Adeiladwyd y stadiwm i safonau uchel ac mae wedi cael archwiliadau
hygyrchedd a diweddariadau hygyrchedd rheolaidd ers hynny. Pan wnaethom
gyfarfod â'r clwb roedd yn glir eu bod yn ymdrechu’n barhaus i wneud gwelliannau ar
gyfer eu cefnogwyr anabl. Roedd ganddynt agwedd rhagweithiol iawn ynghylch
hygyrchedd ar gyfer pobl anabl ac yn ymgynghori’n rheolaidd â’u cefnogwyr. Maent
yn bodloni meini prawf isafswm yr ASG ar gyfer llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn yn ogystal â seddi AEA.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr
defnyddwyr cadair
cadair olwyn
olwyn
wedi’i gyrraedd?
Ie
106

Mai 2018
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair defnyddwyr
olwyn wedi’i
cadair olwyn
gyrraedd?
Ie
106

Chwefror 2017
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Bodloni
% y llefydd wrth
anghenion ymyl y ymyl y cae
cae?
Ie
0

Bodloni anghenion % y llefydd wrth
ymyl y cae?
ymyl y cae
Ie

0

Mae Manchester City yn mynd dros nifer isafswm yr ASG o 240 o lefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn mewn stadiwm o'r capasiti hwnnw. Maent yn darparu 255
lle gan gynnwys 10–14 lle ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn mewn ardaloedd
lletygarwch. Mae ganddynt hefyd 14 lle arall mewn ardaloedd preifat. Mae'r llefydd ar
gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar gael ym mhob eisteddle, gan gynnwys 31 yn yr
eisteddle teulu a hyd at 24 yn eisteddle’r gwrthwynebwyr. Ail-gyfluniwyd y
platfformau cadair olwyn ar lefel 2 ar gyfer dechrau tymor 2017/18, gan leoli’r seddi
cymdeithion wrth ymyl y llefydd cadair olwyn. Bydd y platfformau cadair olwyn ar
lefel un yn cael eu hail-gyflunio yn yr un modd ar gyfer dechrau tymor 2018/19.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie
117

Mai 2018
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie
117

Mae seddi AEA ar gael mewn dau eisteddle ac eisteddle’r gwrthwynebwyr. Polisi’r
clwb yw y gall cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded yn gallu eistedd mewn unrhyw ran
o'r stadiwm ac maent bob amser yn ceisio bodloni anghenion unigol bob cefnogwr.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
Cynllun seddi
hygyrch wedi’i
gyhoeddi?
Na

Datganiad hygyrchedd ar Archwiliadau hygyrchedd
gael yn nhymor 2017/18? wedi’u cynnal neu wedi’u
cynllunio ers mis Chwefror
2017?
Ie
Ie

Mae’r clwb yn bwriadu cynnwys cynllun seddi hygyrch yn eu datganiad hygyrchedd
erbyn tymor 2018/19 ac yn cyflwyno gwefan tocynnau newydd ar yr un pryd.
Ym mis Hydref 2017 cyhoeddodd y clwb ddatganiad hygyrchedd diwygiedig a oedd
yn ystyried y newidiadau a wnaed i'r stadiwm.
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Maent wedi ymrwymo i gynnal archwiliad hygyrchedd yn nhymor 2018/19 a byddant
yn parhau i gynnal archwiliadau rheolaidd yn y dyfodol.
Darpariaeth toiledau a chyfleusterau toiled Changing Places
Chwefror 2017
Cydymffurfio â
Cyrraedd safonau
chymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Ie

Mai 2018
Cydymffurfio â
Cyrraedd
chymhareb 1:15
safonau
ar gyfer toiledau
gofynnol?
hygyrch?
Ie
Ie

Gwnaeth y clwb cwblhau'r gwaith i wella'r toiledau hygyrch yn ystod tymor caëedig
2017.
Chwefror 2017
Darparwyd toiled Changing Places?

Mai 2018
Darparwyd toiled Changing Places?

Ie

Ie

Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
Chwefror 2017
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Mai 2018
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Na

Na

Mae’r clwb wedi nodi ardal o’r stadiwm ar gyfer ystafell synhwyraidd ac yn bwriadu
gosod hon erbyn dechrau tymor 2018/19.
Yn y cyfamser, mae wedi cyflwyno cynllun cymorth i alluogi cefnogwyr ag awtistiaeth
i fanteisio ar brofiad mwy pleserus ar ddiwrnod gêm. Mae hyn yn cynnwys cymorth
gyda newid i’r Etihad Stadium trwy fynychu gêm yn yr Academy Stadium cyfagos,
sy’n llai o faint, ac ymweliadau cyfeiriadu cyn diwrnod y gêm. Mae’r clwb yn gweithio
â chefnogwyr ag awtistiaeth i sicrhau y rhoddir mynediad hygyrch iddynt neu’r llwybr
hawsaf i'w sedd ar ddiwrnod gêm, ac mae stiwardiaid a’r tîm diogelu yn rhan o hyn i
wneud yn siwr bod yr ymweliad yn digwydd heb broblemau.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?
Oes

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Oes

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com
Cyhoeddwyd: Mai 2018
76

Cyflwr y chwarae: cynnydd hygyrchedd clybiau’r Uwch Gynghrair

Mae archebu darpariaeth hygyrch ar-lein ar gael ar gyfer gemau cartref y tîm cyntaf.
Mae’r clwb yn darparu sylwebaeth ddisgrifiadol sain. Mae gan y stadiwm gyfan
ddolen glywed a gall cefnogwyr gyda chymhorthion clyw gwrando ar y sylwebaeth
trwy ei droi i’r gosodiad ‘T’.

Manchester United FC
Mae Manchester United wedi gwneud gwaith datblygu sylweddol yn Old Trafford er
mwyn gwella hygyrchedd ar gyfer eu cefnogwyr anabl. Roeddent yn un o’r clybiau
cyntaf yn yr Uwch Gynghrair i osod toiled Changing Places ac ers tymor 2015/16
maent wedi gadael i gefnogwyr anabl eistedd a gwylio'r gêm gyda’u teulu a ffrindiau.
Ym mis Ionawr 2017, cyhoeddodd y clwb rhaglen sylweddol o waith a fydd yn
golygu, unwaith y byddant yn cael eu defnyddio’n llawn, y bydd y clwb yn darparu
227 lle ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a seddi AEA ar draws tri eisteddle yn Old
Trafford. Cynllun gwreiddiol y clwb oedd cyflwyno'r ddarpariaeth hygyrch newydd yn
raddol dros bum mlynedd o dymor 2017/18 ymlaen, ond maent wedi lleihau hyn i
dair blynedd yn dilyn trafodaethau â’r Comisiwn.
Oherwydd profion diogelwch a logisteg symud nifer fawr o ddeiliaid tocynnau tymor
presennol, ni fydd y gwelliannau hyn yn cael eu cwblhau tan ddechrau tymor
2020/21. Unwaith y bydd y datblygiad hwn wedi’i gwblhau byddant yn cyrraedd nifer
isafswm yr ASG ar gyfer llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn mewn stadiwm o'r
capasiti hwnnw.
Mae’r clwb wedi ymrwymo’n llawn i gwblhau’r gwaith hwn a pharhau i weithio â'r
Comisiwn wrth wneud gwelliannau pellach i’r stadiwm. Ar y sail hon, gwrthodwyd ein
cais i ymrwymo i gytundeb ysgrifenedig anffurfiol.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr
defnyddwyr cadair
cadair olwyn
olwyn
wedi’i gyrraedd?
Na
43

Mai 2018
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair defnyddwyr
olwyn wedi’i
cadair olwyn
gyrraedd?
Na
43
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Chwefror 2017
Bodloni
% y llefydd wrth
anghenion ymyl y ymyl y cae
cae?
Ie
0

Mai 2018
Bodloni anghenion % y llefydd wrth
ymyl y cae?
ymyl y cae
Ie

0

Oherwydd problemau yn ymwneud â chymeradwyo'r ardystiad diogelwch, nid yw’r
nifer o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn sy’n cael eu darparu wedi cynyddu
ers ein hasesiad cyntaf o’r clwb ym mis Chwefror 2017. Yn nhymor 2017/18 roedd y
clwb yn parhau i ddarparu 120 lle ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn mewn tair rhan
o’r stadiwm, gan gynnwys dwy ardal deulu dynodedig a 12 yn eisteddle’r
gwrthwynebwyr. Bydd hyn yn codi i 160 ar gyfer tymor 2018/19.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Na
45

Mai 2018
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie
102

Roedd y wybodaeth a rhoddwyd inni gan y clwb ym mis Chwefror 2017 yn datgan
fod 126 o seddi AEA dynodedig wedi’u cynllunio’n benodol yn y stadiwm yn cael eu
defnyddio gan gefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded. Roedd hyn llawer yn is na nifer
isafswm yr ASG o 277 ar gyfer capasiti y stadiwm.
Yn ystod tymor 2017/18 cynhaliodd y clwb archwiliad manwl o holl seddi Old
Trafford. Roedd hyn wedi galluogi'r clwb i ddeall yn well y ddarpariaeth AEA yn y
stadiwm a nodwyd dros 9000 o seddi sy’n bodloni rhai neu’r holl ofynion ar gyfer
sedd AEA. Mae’r clwb wedi sicrhau i’r Comisiwn y byddant yn defnyddio'r wybodaeth
hon i ddynodi llawer mwy o seddi AEA a blaenoriaethu eu gwerthiant i gefnogwyr
anabl sy’n gallu cerdded ar gyfer dechrau tymor 2018/19.
Yn ystod tymor 2017/8 roedd y clwb yn darparu 282 sedd AEA ac fel rhan o’r gwaith
datblygu mae’r clwb yn cyflwyno’n raddol 151 sedd AEA dynodedig arall yn yr un
ardaloedd â’r llefydd newydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Bydd y llefydd hyn
yn bodloni holl feini prawf yr ASG, a bydd 18 o'r rhain ar gael ar gyfer tymor 2018/19.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
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Cynllun seddi hygyrch Datganiad hygyrchedd ar
wedi’i gyhoeddi?
gael yn nhymor 2017/18?

Na

Ie

Archwiliadau hygyrchedd
wedi’u cynnal neu wedi’u
cynllunio ers mis
Chwefror 2017?
Na

Mae’r clwb yn bwriadu cyhoeddi cynllun seddi AEA ar eu gwefan yn y dyfodol, fel y
gall staff y swyddfa docynnau a chefnogwyr dewis sedd AEA yn ystod y broses
archebu os oes angen un.
Ym mis Awst 2017 cyhoeddodd y clwb ddatganiad hygyrchedd diwygiedig sy’n
cynnwys y newidiadau diweddar a wnaed i'r stadiwm.
Darpariaeth toiledau a chyfleusterau Changing Places
Chwefror 2017
Cydymffurfio â
Cyrraedd safonau
chymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Ie

Mai 2018
Cydymffurfio â
Cyrraedd
chymhareb 1:15
safonau
ar gyfer toiledau
gofynnol?
hygyrch?
Ie
Ie

Mae’r clwb yn mynd yn bell dros gymhareb yr ASG ar gyfer nifer y toiledau o’i
gymharu â nifer y llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ac wedi gosod naw toiled
hygyrch arall ar gyfer tymor 2017/18 er mwyn darparu ar gyfer y cynnydd yn nifer y
llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn y tymhorau sydd i ddod.
Chwefror 2017
Darparwyd toiled Changing Places?

Mai 2018
Darparwyd toiled Changing Places?

Ie

Ie

Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
Chwefror 2017
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Mai 2018
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Na

Na

Nid oes gan Manchester United ystafell synhwyraidd ar hyn o bryd, ond maent yn
trafod ag elusen syn arbenigo mewn awtistiaeth sy’n eu helpu i ddeall yn well yr
heriau penodol a wynebwyd a’r cymorth sudd eu hangen ar gefnogwyr ag
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awtistiaeth. Mae’r clwb yn bwriadu darparu’r cyfleusterau hyn cyn hir. Yn y cyfamser,
maent wedi cyflwyno ffyrdd eraill o alluogi eu cefnogwyr ag awtistiaeth i fanteisio ar
brofiad mwy pleserus ar ddiwrnod gêm. Mae hyn yn cynnwys ciwiau cyflym ar gyfer
mynedfeydd hygyrch a mynediad cynnar i'r stadiwm lle bo’n ddiogel.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?
Nac oes

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Oes

Er mwyn sicrhau cysondeb rhwng dyrannu tocynnau i'w cefnogwyr anabl a’u
cefnogwyr nad ydynt yn anabl, mae’r clwb wedi cyflwyno tocynnau tymor ar gyfer
cefnogwyr anabl ac, yn unol â chyflwyno’i ddarpariaeth newydd yn raddol, bydd yn
cael gwared yn raddol ar yr hen system rota a ddefnyddir er mwyn dyrannu tocynnau
gemau i gefnogwyr anabl. Mae’r clwb wedi ymgynghori’n rheolaidd â’u cymdeithas
cefnogwyr anabl ynghylch tocynnau a'r ddarpariaeth newydd.
Nid yw archebu darpariaeth hygyrch ar-lein ar gael i gefnogwyr ar hyn o bryd.
Ynghyd â llawer o glybiau eraill yn yr Uwch Gynghrair mae hyn yn rhywbeth y mae’r
clwb yn adolygu gyda’r bwriad o allu ei ddarparu yn y dyfodol.
Mae’r clwb yn darparu sylwebaeth ddisgrifiadol sain.

Middlesbrough FC
Mae Middlesbrough yn un o dri chlwb a oedd yn yr Uwch Gynghrair pan
ddechreuodd y Comisiwn ei hasesiad o holl glybiau’r Uwch Gynghrair yn 2017, ond
fe’u disgynwyd ar ddiwedd y tymor hwnnw. Rydym wedi parhau i asesu'r gwelliannau
a wnei gan y clybiau hyn.
Mae’r clwb wedi gwneud cynnydd da i fynd i'r afael â’r problemau mewn nifer o
feysydd o’i ddarpariaeth hygyrch ac wedi cwblhau’r gwelliannau arfaethedig i gyd.
Maent yn awyddus i barhau i ddatblygu’r gwasanaethau maent yn eu cynnig i'w
cefnogwyr anabl ac wedi cynllunio i wneud mwy o welliannau yn ystod tymor caëedig
2018.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
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Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr
defnyddwyr cadair
cadair olwyn
olwyn
wedi’i gyrraedd?
Ie
117

Mai 2018
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair defnyddwyr
olwyn wedi’i
cadair olwyn
gyrraedd?
Ie
117

Chwefror 2017
Bodloni
% y llefydd wrth
anghenion ymyl y ymyl y cae
cae?
Na
59

Mai 2018
Bodloni anghenion % y llefydd wrth
ymyl y cae?
ymyl y cae
Na

59

Mae'r clwb yn mynd dros nifer isafswm yr ASG ar gyfer llefydd ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn. Mae 221 o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar gael ar draws tri
eisteddle, gan gynnwys hyd at 30 yn eisteddle’r gwrthwynebwyr. Fel rhan o brosiect
cyfredol i ychwanegu mwy o lefydd dynodedig ar gyfer cadeiriau olwyn maent yn
ystyried cynnwys ardal ddynodedig i deuluoedd a ffrindiau lle gall defnyddwyr cadair
olwyn eistedd a gwylio’r gêm gyda’u teulu a’u ffrindiau.
Mae gan y clwb 130 lle wrth ymyl y cae sy’n golygu eu bod yn mynd dros yr
uchafswm o 25% a argymhellir gan yr ASG. Nid ydynt mewn sefyllfa ar hyn o bryd i
leihau’r nifer hwn ac maent wedi ymgynghori â chefnogwyr yn y llefydd hyn er mwn
gwella’r ddarpariaeth lle y gallant. Yn ddiweddar, fe wnaethon nhw osod ardal
newydd wrth ymyl y cae gyda phedwar lle ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Yn dilyn
adborth cadarnhaol, bydd mwy o ardaloedd fel hyn yn cael eu gosod yn ystod tymor
caëedig 2017/18.
Mae’r mwyafrif o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn cyrraedd yr holl safonau
gofynnol, fodd bynnag, mae’r llinellau gweledol o blatfform uchel yn Eisteddle'r
Gorllewin yn gallu cael eu rhwystro pan fydd cefnogwyr o’i flaen yn sefyll i fyny.
Rheolir hyn gan stiwardiaid yn ystod y gêm. Mae gan y platfformau uwch sedd
cydymaith naill ai o flaen neu du ôl y lle cadair olwyn, nid wrth ei ymyl fel yr
argymhellit gan yr ASG. Mae’r trefniant hwn wedi cael ei drafod a’i gytuno arno gyda
chymdeithas cefnogwyr anabl y clwb.
Mae gan y clwb polisi tocynnau sy’n rhyddhau llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn a seddi AEA nas defnyddir i’w gwerthu fel tocynnau arferol yn raddol, os yw
bob sedd arall yn y stadiwm wedi’i gwerthu. Os mae clwb yn gwneud hyn, barn y
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Comisiwn yw bod angen iddynt gael polisi clir ar waith a gytunwyd arno â’u
cefnogwyr anabl, a dylent hefyd gadw nifer briodol o lefydd ar gyfer defnyddwyr
cadair olwyn a seddi AEA tan i'r gêm ddechrau. Mae Middlesbrouch wedi
gweithredu'r camau hyn.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie
414

Mai 2018
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie
212

Mae gan y clwb 400 sedd AEA dynodedig sy’n golygu ei fod yn mynd yn bell dros
nifer isafswm yr ASG ar gyfer capasiti’r stadiwm. Yn ogystal, mae 382 o seddi rheng
gyntaf yn Eisteddleoedd y Gorllewin a’r Dwyrain sydd ar gael naill ai fel seddi AEA
neu lefydd hyblyg ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Mae seddi AEA ar gael mewn
dau eisteddle ac eisteddle’r gwrthwynebwyr.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
Cynllun seddi
hygyrch wedi’i
gyhoeddi?

Datganiad hygyrchedd ar
gael yn nhymor 2017/18?

Ie

Ie

Archwiliadau hygyrchedd
wedi’u cynnal neu wedi’u
cynllunio ers mis Chwefror
2017?
Na

Ym mis Awst 2017 cyhoeddodd y clwb ddatganiad hygyrchedd cynhwysfawr a oedd
yn ystyried y newidiadau a wnaed i'r stadiwm.
Darpariaeth toiledau a chyfleusterau Changing Places
Chwefror 2017
Cydymffurfio â
Cyrraedd safonau
chymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Na

Mai 2018
Cydymffurfio â
Cyrraedd
chymhareb 1:15
safonau
ar gyfer toiledau
gofynnol?
hygyrch?
Ie
Ie
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Yn ystod tymor caëedig 2017, cynhaliodd Middlesbrouch waith i wella’r toiledau
hygyrch.
Chwefror 2017
Darparwyd toiled Changing Places?

Mai 2018
Darparwyd toiled Changing Places?

Na

Ie

Gosododd y clwb toiled Changing Places ar gyfer dechrau tymor 2017/18 ac maent
yn dweud wrthym fod y cyfleuster yn cael eu defnyddio’n aml yn ystod gemau a gan
fynychwyr digwyddiadau ar adegau eraill.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
Chwefror 2017
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Mai 2018
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Ie

Ie

Mae Middlesbrough wedi datblygu ystafell synhwyraidd y mae cefnogwyr yn ei
defnyddio cyn neu yn ystod gêm os nad ydynt yn teimlo’n gyfforddus yn brif ran y
stadiwm. Nid oes gan y lle hwn olwg o'r cae, ond mae ganddo deledu fel y gall
cefnogwyr parhau i wylio’r gêm os ydyn nhw eisiau. Yr uchelgais yw darparu ystafell
synhwyraidd gyda golwg o'r cae, ond mae hon yn enghraifft dda o glwb rhagweithiol
yn gwneud rhywbeth nawr yn hytrach nag aros am y lle perffaith. Defnyddiwyd yr
ystafell yn aml ers iddi agor ym mis Mawrth 2017 ac fe’i cynigir fel lle i ysgolion a
grwpiau cymunedol i'w ddefnyddio yn ystod yr wythnos.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?
Oes

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Oes

Mae yna system docynnau ar-lein ar gyfer cefnogwyr anabl sydd wedi cofrestru’n
anabl gyda’r clwb.
Mae’r sylwebaeth ddisgrifiadol sain yn cael eu darparu gan Brifysgol Teeside ac mae
wedi bod ar gael ers mis Awst 2017.
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Southampton FC
Adeiladwyd St Mary’s Stadium yn 2001 ac mae’n stadiwm fodern o’i gymharu â nifer
o stadia eraill yn yr Uwch Gynghrair. Canfuom fod gan y clwb agwedd cadarnhaol
tuag at wella cyfleusterau i'w cefnogwyr anabl. Mae ganddo hyrwyddwyr anabledd
ym mhob adran o’r clwb er mwyn arwain, monitro a helpu darparu hygyrchedd yn St
Mary's Stadium. Mae uwch reolwyr y clwb yn awyddus wneud St Mary’s y gorau y
gall fod ar gyfer ei gefnogwyr anabl ac maent yn ymwneud â sicrhau bod hyn yn
digwydd.
Mae’r clwb wedi gwneud cynnydd i fynd i'r afael â’r problemau mewn nifer o feysydd
o’i ddarpariaeth hygyrch, ond ar hyn o bryd mae’n mynd dros yr uchafswm o 25% o
lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn wrth ymyl y cae a argymhellir gan yr ASG.
Nid oes gan y clwb unrhyw gynlluniau i fynd i'r afael â hyn ar hyn o bryd, ond mae’n
ymgynghori â’u cefnogwyr anabl ynghylch hyn a materion eraill yn rheolaidd ac yn
ymateb i’w hadborth. Mae hefyd yn comisynu archwiliad ddichonoldeb er mwyn
ystyried opsiynau eraill.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr
defnyddwyr cadair
cadair olwyn
olwyn
wedi’i gyrraedd?
Ie
102

Mai 2018
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair defnyddwyr
olwyn wedi’i
cadair olwyn
gyrraedd?
Ie
102

Chwefror 2017
Bodloni
% y llefydd wrth
anghenion ymyl y ymyl y cae
cae?
Na
63

Mai 2018
Bodloni anghenion % y llefydd wrth
ymyl y cae?
ymyl y cae
Na

63

Mae’r clwb yn darparu 193 lle ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn sydd ar gael ar
draws bob eisteddle, gan gynnwys 23 yn eisteddle’r gwrthwynebwyr; mae 123 o’r
llefydd wrth ymyl y cae. Mae’r clwb yn ymwybodol o’r canran uchel o ddarpariaeth
wrth ymyl y cae ac mae’n rhagweithiol wrth fynd i’r afael ag unrhyw broblemau.
Mae’r defnyddwyr cadair olwyn yn ar ardaloedd hyn wedi cael y dewis i symud o
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lefydd gyda golwg rhwystredig ond maent i gyd wedi dewis aros lle maent. Aeth y
clwb i’r afael â’r broblem o bobl yn sefyll yn barhaus o flaen llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair olwyn cefnogwyr y gwrthwynebwyr trwy beidio â gwerthu’r ddwy
res o flaen mwyach.
Mae gan y clwb polisi tocynnau sy’n rhyddhau llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair
olwyn a seddi AEA nas defnyddir i’w gwerthu fel tocynnau arferol yn raddol, os yw
bob sedd arall yn y stadiwm wedi’i gwerthu. Os mae clwb yn gwneud hyn, barn y
Comisiwn yw bod angen iddynt gael polisi clir ar waith a gytunwyd arno â’u
cefnogwyr anabl, a chadw nifer briodol o lefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a
seddi AEA tan i'r gêm ddechrau. Mae Southampton wedi gweithredu’r camau hyn.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie
107

Mai 2018
Nifer isafswm
% yn seddi AEA
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie
107

Mae 202 o seddi AEA ar gael ar draws bob eisteddle gan gynnwys eisteddle’r
gwerthwynebwyr. Mae’r clwb wedi ymgynghori â chefnogwyr i fynd i'r afael ag
anghenion penodol a byddant bob amser yn gweithio i fodloni anghenion unigol, er
enghraifft, darparu cadair bwrpasol i gefnogwr nad yw’n gallu codi o sedd uchder
arferol.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
Cynllun seddi
hygyrch wedi’i
gyhoeddi?
Ie

Datganiad hygyrchedd ar Archwiliadau hygyrchedd
gael yn nhymor 2017/18? wedi’u cynnal neu wedi’u
cynllunio ers mis Chwefror
2017?
Ie
Na

Mae ardaloedd seddi hygyrch wedi’u cynnwys ar fap y stadiwm ar wefan y clwb.
Ym mis Ionawr 2018 cyhoeddodd y clwb ddatganiad hygyrchedd diwygiedig a oedd
yn ystyried y newidiadau a wnaed i'r stadiwm.
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Darpariaeth toiledau a chyfleusterau Changing Places
Chwefror 2017
Cydymffurfio â
Cyrraedd safonau
chymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Ie

Mai 2018
Cydymffurfio â
Cyrraedd
chymhareb 1:15
safonau
ar gyfer toiledau
gofynnol?
hygyrch?
Ie
Ie

Cwblhawyd gwelliannau i'r toiledau hygyrch yn gynnar yn nhymor 2017/18.
Chwefror 2017
Darparwyd toiled Changing Places?

Mai 2018
Darparwyd toiled Changing Places?

Ie

Ie

Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
Chwefror 2017
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Mai 2018
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Na

Ie

Mae’r clwb wedi gosod ystafell synhwyraidd sydd wedi bod yn cael ei defnyddio ers
mis Medi 2017.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?
Oes

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Nac oes

Treialwyd archebu darpariaeth hygyrch ar-lein yn 2016/17 a fe’i cyflwynwyd ar gyfer
tymor 2017/18.
Darperir sylwebaeth gêm gan radio ysbyty lleol.

Stoke City FC
Agorwyd stadiwm bet365 Stoke ym 1997. Cynhaliodd y clwb gwaith sylweddol yn y
stadiwm ar gyfer dechrau tymor 2017/18 i sicrhau ei fod yn bodloni gofynion isafswm
yr ASG. Roedd y gwaith hefyd wedi cynyddu capasiti'r stadiwm i ychydig dros
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30,000. Canfuom fod gan y clwb agwedd cadarnhaol tuag at wella cyfleusterau i'w
cefnogwyr anabl. Mae uwch reolwyr y clwb yn awyddus i wneud y stadiwm y gorau y
gall fod ar gyfer cefnogwyr anabl ac maent yn ymwneud â sicrhau bod hyn yn
digwydd.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
Chwefror 2017
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr
defnyddwyr cadair
cadair olwyn
olwyn
wedi’i gyrraedd?
Na
67

Mai 2018
Nifer isafswm
% yr isafswm
llefydd ar gyfer
llefydd ar gyfer
defnyddwyr cadair defnyddwyr
olwyn wedi’i
cadair olwyn
gyrraedd?
Ie
103

Chwefror 2017
Bodloni
% y llefydd wrth
anghenion ymyl y ymyl y cae
cae?
Ie
0

Mai 2018
Bodloni anghenion % y llefydd wrth
ymyl y cae?
ymyl y cae
Ie

19

Mae’r clwb wedi gosod platfformau cadair olwyn newydd ar uchder ac wrth ymyl y
cae. Mae hyn wedi cynyddu’r ddarpariaeth ar gyfer cadeiriau olwyn o 116 lle ym mis
Chwefror 2017 i 186 lle ar gyfer dechrau tymor 2017/18, sy’n cyrraedd nifer isafswm
o lefydd yr ASG. Mae llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar gael ym mhob
eisteddle, gan gynnwys yr eisteddle teulu gyda rhwng 36 a 40 ar gael yn eisteddle’r
gwrthwynebwyr.
Roedd rhai defnyddwyr cadair olwyn wedi adrodd golwg gwawl pan oedd cefnogwyr
o’u blaen yn sefyll i fyny. Ar sail yr adborth hwn, cododd y clwb uchder 17 o
blatfformau cadair olwyn ar y lefel canol er mwyn gwella’r llinellau gweledol. Ar ôl
ymgynghori â chefnogwyr anabl, buddsoddodd y clwb mewn seddi cydymaith ar
archeb a oedd yn troi a chodi i fyny a oedd yn galluogi defnyddwyr cadair olwyn a
chymdeithion i symud i mewn ac allan o’u llefydd yn ystod y gêm.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy’n gallu cerdded
Chwefror 2017
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Nifer isafswm
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Na

% yn seddi AEA

0

Nifer isafswm
seddi AEA wedi’i
gyrraedd?
Ie

% yn seddi AEA

847

Yn ein hasesiad cychwynnol o'r seddi AEA nid oedd yn glir sawl sedd AEA
dynodedig yr oedd y clwb yn eu darparu. Yn ystod y tymor caëedig, nododd a
ddyrannwyd y clwb seddi AEA addas a darparodd pum ardal ychwanegol gyda seddi
hygyrch yn y datblygiadau newydd. Gwnaeth hyn gynyddu’r ddarpariaeth o sero ym
mis Chwefror 2017 i 1,525 ar gyfer dechrau tymor 2017/18.
Mae seddi AEA ym mhob eisteddle, gan gynnwys yr eisteddle teulu ac eisteddle’r
gwrthwynebwyr.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad hygyrchedd ac archwiliad hygyrchedd
Cynllun seddi
hygyrch wedi’i
gyhoeddi?

Datganiad hygyrchedd
ar gael yn nhymor
2017/18?

Ie

Ie

Archwiliadau hygyrchedd
wedi’u cynnal neu wedi’u
cynllunio ers mis Chwefror
2017?
Ie

Cyhoeddwyd cynllun seddi hygyrch ar wefan y clwb.
Mae’r clwb wedi cyhoeddi datganiad hygyrchedd diwygiedig a chynhwysfawr sy’n
ystyried y newidiadau diweddar a wnaed i'r stadiwm.
Cynhaliwyd archwiliad hygyrchedd yn ystod y gwaith datblygu ac aethpwyd i'r afael
ag unrhyw faterion a nodwyd yn ystod y gwaith.
Darpariaeth toiledau a chyfleusterau Changing Places
Chwefror 2017
Cydymffurfio â
Cyrraedd safonau
chymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Ie

Mai 2018
Cydymffurfio â
Cyrraedd
chymhareb 1:15
safonau
ar gyfer toiledau
gofynnol?
hygyrch?
Ie
Ie

Yn ystod y tymor caëedig gosododd y clwb toiledau hygyrch ychwanegol.
Chwefror 2017

Mai 2018
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Darparwyd toiled Changing Places?

Darparwyd toiled Changing Places?

Na

Ie

Gosododd y clwb toiled Changing Places ar gyfer dechrau tymor 2017/18.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â namau synhwyraidd
Chwefror 2017
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Mai 2018
Darparwyd ystafell synhwyraidd?

Na

Ie

Ers dechrau tymor 2017/18 mae’r clwb wedi defnyddio un o’i stiwdios darlledu teledu
fel ystafell synhwyraidd. Maent yn gweithio gyda nifer o grwpiau lleol sy’n cynrychioli
pobl ag ystod o anableddau.
Mae’r grwpiau yn darparu cefnogaeth a thrafnidiaeth i unigolion sydd am fynychu
gemau yn stadiwm bet365 ac mae ganddynt y sgiliau a’r wybodaeth i wybod pa
gefnogaeth unigol fydd ei hangen.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A oes modd archebu’r ddarpariaeth
hygyrch ar-lein?
Na

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Na

Mae system archebu tocynnau ar-lein yn cael ei ddatblygu ar gyfer tymor 2018/19.
Mae sylwebaeth gêm a chyfweliadau cyn ac ar ôl y gêm ar gael trwy wasanaeth
tanysgrifio Stoke City Player.

Sunderland AFC
Mae Sunderland yn un o dri chlwb a oedd yn yr Uwch Gynghrair pan ddechreuodd y
Comisiwn ei asesiad o holl glybiau'r Uwch Gynghrair yn 2017, ond fe'u gostyngwyd
ar ddiwedd y tymor hwnnw. Rydym wedi parhau i asesu'r gwelliannau a wneir gan y
clybiau hyn.
Fe wnaeth y clwb arwain y ffordd fel clwb cyntaf yr Uwch Gynghrair i ddarparu
ystafell synhwyraidd yn eu maes. Daeth y ddarpariaeth hon yn uniongyrchol oddi
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wrth y ffaith eu bod wedi gwrando ar adborth gan gefnogwyr. Y tymor hwn, oherwydd
y galw, maent wedi adeiladu ail ystafell synhwyraidd fwy, sydd ar gael i gefnogwyr ei
defnyddio ers mis Mawrth 2018.
Mae'r clwb wedi gwneud cynnydd wrth fynd i'r afael â'r diffyg mewn nifer o feysydd
o'i ddarpariaeth hygyrch, gan ganolbwyntio bob amser ar y materion pwysicaf a
godwyd gan ei gefnogwyr.
Mae'r clwb yn cydnabod bod rhai meysydd i'w gwella o hyd ac mae'n ymrwymedig i
wella'r maes ar gyfer ei gefnogwyr anabl. Oherwydd newidiadau staff a'u gostyngiad
a gadarnhawyd yn ddiweddar i Gynghrair Un, nid ydynt wedi gallu dod i gytundeb â 'r
Comisiwn.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn
Chwefror 2017
Lleiafswm o
% lleiafswm o
leoedd i
leoedd i
ddefnyddwyr
ddefnyddwyr
cadair olwyn
cadair olwyn
wedi'i fodloni?
Na
89

Mai 2018
Lleiafswm o
% lleiafswm o
leoedd i
leoedd i
ddefnyddwyr
ddefnyddwyr
cadair olwyn wedi'i cadair olwyn
fodloni?
Na
89

Chwefror 2017
Bodloni gofyniad % o leoedd wrth
ochr y maes?
ochr y maes
Na
45

Mai 2018
Bodloni gofyniad
% o leoedd wrth
ochr y maes?
ochr y maes
Na
45

Mae'r nifer o leoedd i ddefnyddiwr cadair olwyn a ddarperir yn y maes wedi aros yr
un fath ers i ni asesu'r clwb yn gyntaf ym mis Chwefror 2017, ac nid yw'n bodloni'r
lleiafswm ASG o 228 ar sail y capasiti hwn. Mae 202 o leoedd defnyddiwr cadair
olwyn yn y maes, sydd ar gael ym mhob eisteddle, gan gynnwys y parth teulu a'r
adran ar gyfer y tîm i ffwrdd. Mae'r clwb eisoes wedi ystyried opsiynau i gynyddu'r
nifer o leoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn er mwyn bodloni'r lleiafafswm ASG ond,
hyd yn hyn, nid oedd wedi gallu gwneud hyn oherwydd materion strwythurol a chost.
Mae'r ddarpariaeth bresennol o leoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn a seddi AEA yn
fwy na'r galw ac mae'r clwb wedi profi gostyngiad o ran torfeydd yn gyffredinol.
Mae’r nifer o leoedd wrth ochr y maes yn fwy na'r uchafswm a argymhellir gan ASG
o 25 y cant. Mae'r clwb wedi cynnal arolwg o gefnogwyr, a oedd yn cynnwys
cwestiynau ynglŷn â nifer, lleoliad a safon y ddarpariaeth ar gyfer cadeiriau olwyn.
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Rhoddwyd yr opsiwn i ddefnyddwyr cadair olwyn mewn lleoedd ochr y maes i symud
i leoliad uwch. Roedd y rhan fwyaf yn fodlon â'r ddarpariaeth gyfredol ac wedi dewis
aros ar ochr y maes.
Y tymor hwn, mae'r clwb wedi canolbwyntio ar wella'r cyfleusterau presennol ac mae
wedi mynd i'r afael â'r pryderon allweddol a godwyd gan gefnogwyr. Mae wedi rhoi
lle cynnes i gefnogwyr anabl ar yr egwyl ac mae'n parhau i osod toiled Changing
Places ar gyfer dechrau'r tymor 2018/19. Ymdriniwyd hefyd â phroblem cefnogwyr
yn sefyll ac yn rhwystro golwg cadeiriau olwyn yn Eisteddle’r Gogledd.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy'n cerdded
Chwefror 2017
Lleiafswm seddi
% seddi AEA
AEA wedi’i
fodloni?
Ie
144

Mai 2018
Lleiafswm seddi
% seddi AEA
AEA wedi’i
fodloni?
Ie
144

Mae'r clwb yn darparu mwy na'r lleiafswm ASG o seddi AEA ac mae ganddo seddi
AEA dynodedig ar gael ym mhob eisteddle, gan gynnwys y parth teulu a 56 sedd yn
yr adran i’r tîm ffwrdd.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad mynediad ac archwiliad mynediad
Cynllun seddi hygyrch
wedi'i gyhoeddi?

Ie

Datganiad mynediad ar
Archwiliadau mynediad
gael yn y tymor 2017/18? wedi’u gwneud neu neu
wedi’u cynllunio ers mis
Chwefror 2017?
Ie
Na

Mae cynllun seddi hygyrch wedi'i gynnwys yn y datganiad mynediad.
Ym mis Ionawr 2018 cyhoeddodd y clwb ddatganiad mynediad diwygiedig gan
gymryd i ystyriaeth y newidiadau diweddar a wnaed i'r stadiwm.
Darpariaeth o doiledau a chyfleusterau Changing Places
Chwefror 2017
Bodloni’r
Bodloni safonau
gymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?

Mai 2018
Bodloni’r
Bodloni safonau
gymhareb 1:15 ar gofynnol?
gyfer toiledau
hygyrch?
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Ie

Ie

Ie

Ie

Ymgymerwyd â gwaith i wneud y gwelliannau gofynnol i'r toiledau hygyrch. Mae rhai
leoedd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn wrth ochr y maes yn fwy na 40 metr o doiled
hygyrch ond mae'r llwybr yn cael ei reoli gan stiwardiaid a dim ond defnyddwyr
cadair olwyn sy'n cael ei ddefnyddio.
Chwefror 2017
Toiled Changing Places wedi’i
ddarparu?
Na

Mai 2018
Toiled Changing Places wedi’i
ddarparu?
Na

Yn dilyn ymgynghori â chefnogwyr anabl, nodwyd bod ystafell gynnes yn
flaenoriaeth. Roedd hyn ar gael yn gynnar yn y tymor 2017/18.
Bydd toiled Changing Places ar gael ar gyfer dechrau'r tymor 2018/19.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â nam ar y synhwyrau
Chwefror 2017
Ystafell synhwyraidd wedi’i darparu?

Mai 2018
Ystafell synhwyraidd wedi’i darparu?

Ie

Ie

Ym mis Hydref 2015, Sunderland oedd clwb cyntaf yr Uwch Gynghrair i osod ystafell
synhwyraidd. Mae'r clwb yn gweithio ag ysgolion arbennig a sefydliadau lleol eraill i
nodi pobl ifanc a fyddai'n elwa o'r cyfleuster. Y nod yw y bydd rhai plant, â
chefnogaeth briodol, yn trosglwyddo o'r ystafell synhwyraidd i'r llwyfan gwylio y tu
allan i'r ystafell neu'r prif eisteddleoedd. Y tymor hwn, mae'r clwb wedi adeiladu ail
ystafell synhwyraidd fwy, sydd wedi bod ar waith ers mis Mawrth. Mae'r clwb hefyd
yn cynorthwyo cefnogwyr ag awtistiaeth a nam ar y synhwyrau i eistedd mewn
rhannau eraill o'r stadiwm.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A yw archebu ar-lein ar gael ar gyfer
darpariaeth hygyrch?

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?

Nac ydy

Na

Ar hyn o bryd nid yw'r clwb yn darparu archebu ar-lein ar gyfer cefnogwyr anabl ond
mae'n gweithio gyda'i ddarparwr system docynnau i alluogi hyn i ddigwydd.
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Mae'r clwb yn darparu clustffonau ar gyfer cefnogwyr â nam ar eu golwg, ar hyn o
bryd mae'r BBC yn cyflwyno'r sylwebaeth gêm.

CPD Dinas Abertawe
Mae Abertawe wedi chwarae yn Stadiwm Liberty ers iddo agor yn 2005. Mae'r clwb
wedi bod yn yr Uwch Gynghrair ers tymor 2012/13. Mae'r maes yn bodloni'r holl feini
prawf sylfaenol ASG. Canfuom fod gan y clwb agwedd bositif tuag at barhau i wella'r
cyfleusterau ar gyfer ei gefnogwyr anabl. Mae uwch reolwyr yn y clwb yn awyddus i
wneud y stadiwm y gorau y gall fod ar gyfer ei gefnogwyr anabl ac maent yn
ymwneud â sicrhau bod hyn yn digwydd.
Ym mis Chwefror 2018, llofnododd y clwb gytundeb prydles tymor hir newydd â
Chyngor Abertawe yn cymryd unig reolaeth ar Gwmni Rheoli‘r Stadiwm a phob
mater yn ymwneud â’r stadiwm.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn
Chwefror 2017
Lleiafswm o
% lleiafswm o
leoedd i
leoedd i
ddefnyddwyr
ddefnyddwyr
cadair olwyn
cadair olwyn
wedi'i fodloni?
Ie
100

Mai 2018
Lleiafswm o
% lleiafswm o
leoedd i
leoedd i
ddefnyddwyr
ddefnyddwyr
cadair olwyn wedi'i cadair olwyn
fodloni?
Ie
160

Chwefror 2017
Bodloni gofyniad % o leoedd wrth
ochr y maes?
ochr y maes
Ie
25

Mai 2018
Bodloni gofyniad
% o leoedd wrth
ochr y maes?
ochr y maes
Ie
25

Mae gan Abertawe drefniant seddi hyblyg sy'n golygu y gallant ddarparu uchafswm o
245 o leoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn, sydd ar gael ym mhob eisteddle, gan
gynnwys 26 yn yr eisteddle i’r teulu a 15 yn yr adran i’r tîm i ffwrdd. Mae'r clwb wedi
cytuno i weithredu polisi tocynnu diwygiedig ar gyfer y tymor 2018/19 i sicrhau bod o
leiaf y lleiafswm o 150 o leoedd I ddefnyddwyr cadair olwyn ar gael ar gyfer pob
gêm.
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Mae'r clwb hefyd yn adolygu ei strategaeth gwerthu a marchnata i annog mwy o
ddefnyddwyr cadair olwyn i fynychu.
Mae mân broblemau â rhai seddi cydymaith heb fod yn gyfagos i safle'r defnyddiwr
cadair olwyn, ac mae dau le ar ochr y maes yn fwy na 40 metr o'r toiledau hygyrch.
Mae'r clwb yn ymwybodol o hyn ac mae wedi ymgynghori â'u cymdeithas cefnogwyr
anabl (DSA) ynghylch y materion hyn ac yn ehangach trwy arolwg o gefnogwyr.
Byddant yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i lywio cynllun gweithredu mynediad
diwygiedig.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy'n cerdded
Chwefror 2017
Lleiafswm seddi
% seddi AEA
AEA wedi’i
fodloni?
Ie
262

Mai 2018
Lleiafswm seddi
% seddi AEA
AEA wedi’i
fodloni?
Ie
262

Mae 401 o seddi AEA ar gael ym mhob eisteddle, gan gynnwys 69 yn yr eisteddle I’r
teulu a 66 yn yr adran i’r tîm i ffwrdd.
Mae'r clwb yn gweithredu cynllun pleidleisio ar gyfer darpariaeth hygyrch mewn
gemau i ffwrdd. Gweithredwyd y system hon mewn ymgynghoriad â DSA y clwb.
Cododd y Comisiwn bryderon â'r bod rhedeg pleidlais ar gyfer cefnogwyr anabl pan
nad ydych chi'n rhedeg yr un system ar gyfer cefnogwyr nad ydynt yn anabl o bosibl
yn anghyfreithlon.
Yn ddiweddar, mae'r clwb wedi ymgynghori â'r DSA ac â'r cefnogwyr a effeithir gan
y polisi hwn. Fe wnaeth cefnogwyr fwydo adborth ôl eu bod yn cytuno mai dyma'r
ffordd decach i ddyrannu seddi hygyrch a lleoedd hygyrch i ddefnyddwyr cadair
olwyn ar gyfer gemau i ffwrdd. Mae'r clwb wedi datgan eu bod bob amser wedi
diwallu'r galw trwy'r cynllun hwn ac y byddai'n defnyddio'r un system bleidleisio ar
gyfer seddi nad ydynt yn anabl os oedd prinder tebyg o ddarpariaeth.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad mynediad ac archwiliad mynediad
Cynllun seddi
hygyrch wedi'i
gyhoeddi?
Ie

Datganiad mynediad ar
Archwiliadau mynediad
gael yn y tymor 2017/18? wedi’u gwneud neu neu
wedi’u cynllunio ers mis
Chwefror 2017?
Ie
Ie
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Mae cynllun seddi hygyrch ar gael ar-lein i aelodau'r clwb.
Ym mis Ionawr 2018 cyhoeddodd y clwb ddatganiad mynediad diwygiedig gan
gymryd i ystyriaeth y newidiadau a wnaed i'r stadiwm.
Cwblhawyd archwiliad mynediad ym mis Chwefror 2018 ac mae hyn wedi llywio
cynllun gweithredu cynhwysfawr.
Darpariaeth o doiledau a chyfleusterau Changing Places
Chwefror 2017
Bodloni’r
Bodloni safonau
gymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Ie

Mai 2018
Bodloni’r
Bodloni safonau
gymhareb 1:15 ar gofynnol?
gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Ie

Er mwyn gwella eu cyfleusterau toiled ar gyfer pobl sy'n defnyddio bagiau colostomi,
gosododd y clwb silffoedd mewn 20 o'r toiledau hygyrch yn ystod tymor 2017/18.
Chwefror 2017
Toiled Changing Places wedi’i
ddarparu?
Na

Mai 2018
Toiled Changing Places wedi’i
ddarparu?
Ie

Gosododd y clwb toiled Changing Places dros dro ar gyfer tymor 2017/18, â'r bwriad
o ddarparu cyfleuster parhaol yn y dyfodol.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â nam ar y synhwyrau
Chwefror 2017
Ystafell synhwyraidd wedi’i darparu?
Na

Mai 2018
Ystafell synhwyraidd wedi’i darparu?
Na

Mae'r clwb wedi treialu ystafell synhwyraidd yn ddiweddar yn un o'i gemau Cwpan
FA. Roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn ac maent yn edrych ar opsiynau i
ddarparu hyn yn barhaol. Ar gyfer tymor 2017/18, maent wedi cyflwyno ffyrdd eraill o
alluogi eu cefnogwyr ag awtistiaeth a namau synhwyraidd eraill i elwa ar brofiad
diwrnod gêm sy’n fwy pleserus. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno ystod o gymhorthion
a chymorth amgen, gan gynnwys amddiffynwyr clust, 'Cefnogwyr ag Awtistiaeth -
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Canllaw Rhieni a Gofalwyr' a 'Chanllaw Stori Luniau Pêl-droed', sef offeryn gweledol
sy'n egluro beth i'w ddisgwyl ar ddiwrnod gêm.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A yw archebu ar-lein ar gael ar gyfer
darpariaeth hygyrch?
Ydy

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Na

Abertawe oedd clwb cyntaf yr Uwch Gynghrair i gyflwyno system archebu tocynnau
ar-lein yn 2015.
Darperir sylwebaeth ar y gêm gan gan y radio ysbyty lleol.

Tottenham Hotspur FC
Mae'r clwb yn ailadeiladu eu stadiwm yn White Hart Lane ar gyfer dechrau'r tymor
2018/19. Yn ystod tymor 2017/18 maent wedi chwarae eu holl gemau cartref yn
Stadiwm Wembley. Mae ein hasesiad yn cwmpasu'r hen stadiwm yn White Hart
Lane, eu hamser yn Stadiwm Wembley ac yn edrych ymlaen at gwblhau'r stadiwm
newydd.
Mae Stadiwm Wembley yn eiddo i’r Gymdeithas Pêl-droed ac fe'i gweithredir gan
Wembley National Stadium Limited (WNSL). Er bod mynediad i'r stadiwm o safon
uchel, mae peth o'r wybodaeth a ddarparwyd i'r clwb gan WNSL wedi bod yn
aneglur.
Nid oes gan Wembley ystafell synhwyraidd, ond mae'r clwb wedi edrych ar ddulliau o
gynorthwyo ei gefnogwyr ag awtistiaeth a namau synhwyraidd eraill tra’u bod yn
Wembley.
Mae gan Tottenham ymagwedd gadarnhaol iawn tuag at fynediad i bobl anabl ac
maent yn awyddus i sicrhau bod y stadiwm newydd yn cyflawni mwy na'r isafswm
meini prawf ASG a’i fod y gorau y gall fod ar gyfer eu holl gefnogwyr anabl a’r rhai
sy’n gallu cerdded. Er mwyn sicrhau eu bod wedi cael darlun llawn o anghenion
cyfredol eu sylfaen gefnogwyr, maent wedi gwneud arolwg o’u holl gefnogwyr, gan
ofyn iddynt am wybodaeth ynghylch unrhyw broblem hygyrchedd sydd ganddynt.
Defnyddiwyd hyn i sicrhau y byddai'r holl ofynion mynediad angenrheidiol yn cael eu
bodloni yn Stadiwm Wembley. Dywedodd y clwb wrthym fod hwn wedi bod yn
adnodd amhrisiadwy ar gyfer asesu gofynion pob cefnogwr yn y stadiwm newydd.
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Mae'r clwb wedi addasu dyluniad ei stadiwm newydd, yn dilyn adborth gan
gefnogwyr anabl a rhanddeiliaid anabledd eraill.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
White Hart Lane

Lleiafswm o
leoedd i
ddefnyddwyr
cadair olwyn
wedi'i fodloni?
Na

Chwefror 2017
% lleiafswm o
Bodloni gofyniad
leoedd i
ochr y maes?
ddefnyddwyr
cadair olwyn
31

Na

% o leoedd wrth
ochr y maes

100

Roedd 51 o leoedd I ddefnyddwyr cadair olwyn yn White Hart Lane, a phob un
ohonynt ar ochr y maes.
Wembley

Lleiafswm o
leoedd i
ddefnyddwyr
cadair olwyn
wedi'i fodloni?
Ie

Mai 2018
% lleiafswm o
Bodloni gofyniad
leoedd i
ochr y maes?
ddefnyddwyr
cadair olwyn
100

Ie

% o leoedd wrth
ochr y maes

0

Mae 310 o leoedd i ddefnyddiwr cadair olwyn ar gael ym mhob eisteddle, ag o leiaf
14 o leoedd ar gyfer cefnogwyr y tîm i ffwrdd.
Stadiwm Newydd

Lleiafswm o
leoedd i
ddefnyddwyr
cadair olwyn
wedi'i fodloni?
Ie

Awst 2018
% lleiafswm o
Bodloni gofyniad
leoedd i
ochr y maes?
ddefnyddwyr
cadair olwyn
100

Ie
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Yn y stadiwm newydd bydd y clwb yn darparu 252 o leoedd uwch i ddefnyddiwr
cadair olwyn. Bydd y rhain ar gael ym mhob eisteddle, â 25 yn yr adran i’r tîm i
ffwrdd, gan ddiwallu'r lleiafswm lleoedd a argymhellir gan ASG. Mae'r clwb wedi
cymryd camau i sicrhau y bydd y ddarpariaeth yn dal i fod yn ddigonol yn y dyfodol,
er mwyn caniatáu am gynnydd yn y galw yn y dyfodol. Mae'r dyluniad yn caniatáu
creu lleoedd ychwanegol i ddefnyddwyr cadair olwyn â'r gwaith adeiladu lleiaf posibl.
Mae'r clwb wedi ymgynghori â rhanddeiliaid anabledd ar ddyluniad y stadiwm
newydd. Pan gododd yr adborth broblem ynglŷn â llinellau golwg yn Eisteddle Uwch
y Gogledd, fe wnaethon nhw newid y cynllun i sicrhau na fyddai golwg defnyddwyr
cadair olwyn yn cael ei rwystro pe byddai cefnogwyr yn sefyll o flaen y lleoedd i
ddefnyddwyr cadair olwyn.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy'n cerdded
White Hart Lane
Chwefror 2017
Lleiafswm seddi AEA wedi’i fodloni? % seddi AEA
Na
52
Roedd 58 o seddi AEA yn White Hart Lane, pob un ohonynt ar ochr y maes.
Wembley
Mai 2018
Lleiafswm seddi AEA wedi’i fodloni? % seddi AEA
Na
87
Mae'r wybodaeth ar seddi AEA a ddarparwyd i'r clwb gan Stadiwm Wembley wedi
bod yn aneglur. Gallai hyn fod o ganlyniad i’r ffaith bod Wembley yn cynnal ystod o
ddigwyddiadau a chwaraeon, â'r gofynion yn amrywio yn dibynnu ar y math o
ddigwyddiad a gynhelir. Dywedodd Tottenham fod hyd at 270 o seddi AEA yn yr
ardaloedd mynediad cyffredinol, sydd yn llai na’r lleiafswm a argymhellir gan ASG o
310 sedd AEA ar gyfer capasiti'r stadiwm. Cyn dechrau’r tymor 2017/18, cysylltodd y
clwb â'i gefnogwyr gan ddefnyddio ffurflen ofynion mynediad a oedd yn casglu
gwybodaeth ynghylch gofynion unigolion ac yn caniatáu i'r clwb asesu cymhwysedd
ar gyfer seddi AEA. Roedd y wybodaeth hon yn eu galluogi i sicrhau bod holl ofynion
eu cefnogwyr yn cael eu bodloni.
Stadiwm newydd
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Awst 2018
Lleiafswm seddi AEA wedi’i fodloni?
% seddi AEA
Ie
204
Mae'r clwb yn bwriadu darparu 514 o seddi AEA ymroddedig dros dair lefel yn y
stadiwm newydd.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad mynediad ac archwiliad mynediad
Cynllun seddi
hygyrch wedi'i
gyhoeddi?
Na

Datganiad mynediad ar
Archwiliadau mynediad
gael yn y tymor 2017/18? wedi’u gwneud neu neu
wedi’u cynllunio ers mis
Chwefror 2017?
Ie
Ie

Wembley
Ym mis Tachwedd 2017 cyhoeddodd y clwb ei ddatganiad mynediad ei hun ar gyfer
Stadiwm Wembley. Mae'n ofyniad yr Uwch Gynghrair i glwb gael un ar eu gwefan,
ac mae'n ddogfen allweddol a ddefnyddir i ddarparu gwybodaeth am ddarpariaeth
anabledd y clwb mewn un ddogfen gynhwysfawr a/neu dudalen we. Nid yw
Wembley yn cyhoeddi eu gwybodaeth hygyrchedd fel hyn.
Er mwyn sicrhau eu bod wedi cipio’r holl wybodaeth angenrheidiol i'w cefnogwyr,
comisiynodd Tottenham archwiliad mynediad yn ystod eu hamser yn stadiwm
Wembley.
Stadiwm newydd
Mae'r clwb yn datblygu cynllun seddi hygyrch a datganiad mynediad ar gyfer y
stadiwm newydd.
Darpariaeth o doiledau a chyfleusterau Changing Places
White Hart Lane
Bodloni’r gymhareb
1:15 ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie

Chwefror 2017
Bodloni safonau
gofynnol?

Toiled Changing Places
wedi’i ddarparu?

Ie

Na
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Roedd gan White Hart Lane bum toiled hygyrch ond nid oedd toiled Changing
Places ganddo.
Wembley
Bodloni’r gymhareb 1:15
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie

Mai 2018
Bodloni safonau
gofynnol?

Toiled Changing Places
wedi’i ddarparu?

Ie

Ie

Mae gan Wembley 167 toiled hygyrch, sy'n llawer uwch na'r nifer lleiaf a argymhellir
gan ASG ond dim ond un toiled Changing Places sydd ganddo.
Stadium newydd
Bodloni’r gymhareb
1:15 ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie

Awst 2018
Bodloni safonau
gofynnol?

Toiled Changing Places
wedi’i ddarparu?

Ie

Ie

Bydd gan y stadiwm newydd 29 toiled hygyrch, llawer mwy o doiledau nag
argymhelliad lleiaf ASG o un toiled hygyrch ar gyfer pob 15 o leoedd cadair olwyn.
Bydd tri thoiled Three Changing Places ar gael, un ar gyfer mynediad cyffredinol a
dau ar gyfer ardal lletygarwch a bocsys y clwb a'r 'Profiad Tottenham'.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â nam ar y synhwyrau
Chwefror 2017
White Hart Lane
Ystafell synhwyraidd
wedi’i darparu?
Na

Mai 2018
Wembley
Ystafell synhwyraidd
wedi’i darparu?
Na

Awst 2018
Stadiwm newydd
Ystafell synhwyraidd
wedi’i darparu?
Ie

White Hart Lane
Nid oedd gan y clwb ystafell synhwyraidd yn White Hart Lane.
Wembley
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Nid oes gan Stadiwm Wembley ystafell synhwyraidd ond cyflwynodd Tottenham
amrywiaeth o gymhorthion a chymorth amgen i gefnogwyr ag awtistiaeth. Mae hyn
wedi cynnwys darparu amddiffynwyr clust, hyfforddi staff rheng flaen ar
ymwybyddiaeth o awtistiaeth, gan helpu i nodi seddi addas, a mynediad i seddi
mewn man tawelach o’r stadiwm os oes angen. Maent yn sicrhau bod yr holl
gefnogwyr yn ymwybodol bod y cymorth hwn ar gael.
Stadiwm newydd
Bydd gan y clwb gyfres o ystafelloedd synhwyraidd yn y stadiwm newydd i ddarparu
amgylchedd cynhwysol i'r rhai sydd ag awtistiaeth. Maent yn gweithio ag
ymgynghorydd awtistiaeth a theuluoedd cefnogwyr ag awtistiaeth, i benderfynu ar y
ffordd orau o ddatblygu'r cyfleuster hwn er mwyn diwallu eu gofynion. Bydd y gyfres
synhwyraidd hefyd yn cael ei defnyddio gan Sefydliad Tottenham Hotspur a fydd yn
cynnig y cyfleusterau i grwpiau cymunedol lleol a sefydliadau addysgol. Mae'r clwb
yn bwriadu parhau i ddarparu'r cymorth a ddatblygwyd ar gyfer eu hamser yn
Stadiwm Wembley ac maent yn bwriadu creu canllaw stori weledol, cyflwyno
ymweliadau cyn y gêm a chynnig cyngor unigol i gefnogwyr awtistig a chefnogwyr â
nam ar eu synhwyrau i'w galluogi i fynychu gemau.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A yw archebu ar-lein ar gael ar gyfer
darpariaeth hygyrch?
Nac ydy

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Ie

Wembley
Roedd Tottenham yn gyfrifol am docynnu am eu gemau cartref yn Wembley. Nid
oedd archebu ar-lein ar gael ar gyfer darpariaeth hygyrch.
Mae Wembley yn darparu sylwebaeth ddisgrifiadol am eu holl ddigwyddiadau. Ar
gyfer gemau Tottenham, darparwyd y sylwebaeth gan wirfoddolwr staff sydd wedi
cael ei hyfforddi gan raglen Soccer Sight RNIB.
Stadiwm newydd
Mae'r clwb wrthi'n gweithio â'u darparwr ar hyn o bryd i ddatblygu system docynnu
ar-lein i gefnogwyr sydd wedi cofrestru â'u cynllun mynediad i bobl anabl.
Bydd sylwebaeth ddisgrifiadol yn cael ei chyflwyno gan gyflogeion y clwb a hyfforddir
yn broffesiynol gan y rhaglen Soccer Sight.
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Watford FC
Mae stadiwm Vicarage Road Watford wedi'i leoli ar safle cyfyngedig ac mae'r clwb
wedi wynebu heriau sylweddol yn ei uchelgais i ddatblygu'r maes.
Mae gan y clwb agwedd gadarnhaol a phenderfyniad i wella'r cyfleusterau ar gyfer
eu cefnogwyr anabl. Ymgymerodd ag astudiaeth ddichonoldeb i ddeall yr opsiynau
sydd ar gael iddynt i wella mynediad i bobl anablyn y maes. Mae wedi gwneud
cynnydd da wrth fynd i'r afael â'r diffyg mewn nifer o feysydd ac mae wedi
ymgynghori â'i chymdeithas cefnogwyr anabl trwy gydol y broses. Mae'r clwb yn
cydnabod bod meysydd o hyd lle gellir gwneud gwelliannau pellach. Maent wedi
ymrwymo i fynd i'r afael â'r meysydd hyn ac maent wedi ymrwymo'n rhagweithiol i
gytundeb anffurfiol â'r Comisiwn sy'n adlewyrchu eu hymrwymiad.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn
Chwefror 2017
Lleiafswm o
% lleiafswm o
leoedd i
leoedd i
ddefnyddwyr
ddefnyddwyr
cadair olwyn
cadair olwyn
wedi'i fodloni?
Na

40

Chwefror 2017
Bodloni gofyniad % o leoedd wrth
ochr y maes?
ochr y maes
Na

Mai 2018
Lleiafswm o
% lleiafswm o
leoedd i
leoedd i
ddefnyddwyr
ddefnyddwyr
cadair olwyn wedi'i cadair olwyn
fodloni?
Na

76

Mai 2018
Bodloni gofyniad
% o leoedd wrth
ochr y maes?
ochr y maes

64

Na

30

Yn y tymor 2017/18 gosododd y clwb lwyfannau newydd ar gyfer cadeiriau olwyn,
gan gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer cadeiriau olwyn o 61 o leoedd ym mis Chwefror
2017 i 114 o leoedd ym mis Chwefror 2018. Mae hyn wedi cynyddu'r ddarpariaeth yn
Vicarage Road i 76 y cant o'r isafswm ASG ac mae wedi lleihau'r ddarpariaeth wrth
ochr y maes i 30 y cant. Mae mannau defnyddwyr cadair olwyn ar gael ar draws pob
eisteddle ac mae'r nifer sydd ar gael yn yr adran i’r tîm i ffwrdd wedi cynyddu o 14 ar
ddechrau'r tymor 2017/18 i 32 ym mis Mawrth 2018.
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Yn ddiweddar, cyhoeddodd y clwb gynlluniau i ddarparu 37 o leoedd uwch
ychwanegol i ddefnyddwyr cadair olwyn ar gyfer dechrau'r tymor 2018/19, gan
gynyddu'r nifer yn y maes i 150. Bydd hyn yn eu galluogi i ddiwallu'r lleiafswm ASG o
leoedd i ddefnyddiwr cadair olwyn ar gyfer maes â’u capasiti nhw ac yn lleihau'r
ddarpariaeth wrth ochr y maes i oddeutu 22 y cant.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy'n cerdded
Chwefror 2017
Lleiafswm seddi
% seddi AEA
AEA wedi’i
fodloni?
Na

Mai 2018
Lleiafswm seddi
% seddi AEA
AEA wedi’i fodloni?

85

Ie

118

Mae'r clwb wedi cynyddu’r ddarpariaeth o seddi AEA dynodedig o 130 ym mis
Ionawr 2017 i 180 ym mis Chwefror 2018. Maent yn darparu seddi AEA ym
mhobeisteddle, gan gynnwys 15 yn yr adran i’r tîm i ffwrdd.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad mynediad ac archwiliad mynediad
Cynllun seddi
hygyrch wedi'i
gyhoeddi?

Datganiad mynediad ar
gael yn y tymor 2017/18?

Ie

Archwiliadau mynediad
wedi’u gwneud neu neu
wedi’u cynllunio ers mis
Chwefror 2017?

Ie

Na

Ym mis Medi 2017 cyhoeddodd Watford gynllun seddi hygyrch a datganiad
mynediad diwygiedig gan gymryd i ystyriaeth y newidiadau a wnaed i'r stadiwm.
Darpariaeth o doiledau a chyfleusterau Changing Places
Chwefror 2017
Bodloni’r
Bodloni safonau
gymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie

Mai 2018
Bodloni’r
Bodloni safonau
gymhareb 1:15 ar
gofynnol?
gyfer toiledau
hygyrch?

Na
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Fe wnaeth y clwb y gwelliannau angenrheidiol i'r toiledau hygyrch a gosodwyd un
toiled hygyrch newydd.
Chwefror 2017

Mai 2018

Toiled Changing Places wedi’i
ddarparu?

Toiled Changing Places wedi’i
ddarparu?

Na

Ie

Mae toiled Changing Places wedi bod ar gael yn Vicarage Road ers Mai 2017.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â nam ar y synhwyrau
Chwefror 2017
Ystafell synhwyraidd wedi’i darparu?

Mai 2018
Ystafell synhwyraidd wedi’i darparu?

Ie

Ie

Agorodd Watford ystafell synhwyraidd yn Vicarage Road ym mis Rhagfyr 2016. Bu
galw mawr ac mae teuluoedd a chefnogwyr unigol yn ei harchebu ar sail rota. Nod y
clwb yw defnyddio'r cyfleuster hwn i alluogi cefnogwyr, yn arbennig pobl ifanc, i
drosglwyddo o awyrgylch diogel a thawel yr ystafell synhwyraidd i'r seddi mynediad
cyffredinol yn yreisteddleoedd. Mae hyn wedi bod yn llwyddiannus eisoes gyda nifer
o deuluoedd ac unigolion yn ei defnyddio fel carreg gamu i'r brif stadiwm.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A yw archebu ar-lein ar gael ar gyfer
darpariaeth hygyrch?

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?

Ydy

Na

Mae'r clwb yn darparu archebu ar-lein ar gyfer ei gefnogwyr anabl.
Mae'r clwb yn darparu clustffonau ar gyfer cefnogwyr â nam ar eu golwg. Ar hyn o
bryd dyma'r sylwebaeth gêm a ddarperir gan wirfoddolwyr Watford Hospital Radio.
Cytundeb
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Mae'r clwb wedi ymrwymo i gytundeb â'r Comisiwn ac yn datgan y bydd Watford FC
yn:
• Gosod 37 o leoedd ychwanegol i ddefnyddwyr cadair olwyn ar lwyfannau uwch
ar gyfer dechrau'r tymor 2018/19, gan gyrraedd y lleiafswm ASG o leoedd i
ddefnyddwyr cadair olwyn a seddi AEA ar gyfer maes o’r capasiti hwnnw.
• Ymgynghori'n rheolaidd â'u holl gefnogwyr anabl, nid aelodau'r gymdeithas
cefnogwyr anabl yn unig, ar bob mater sy'n ymwneud â mynediad i'r anabl.
• Parhau â'u dull rhagweithiol o hyrwyddo'r gwasanaethau sydd ganddynt i’w
cynnig i’w cefnogwyr anabl, a chefnogwyr anabl y dyfodol, trwy eu gwaith
cymunedol a dulliau eraill, er mwyn parhau i adeiladu eu sylfaen gefnogwyr
anabl.

West Bromwich Albion FC
Dyrchafwydwyd West Bromwich Albion yn ôl i'r Uwch Gynghrair yn 2010/11 ar ôl tri
thymor yn y Bencampwriaeth. Mae wedi gwneud cynnydd da wrth fynd i'r afael â'r
diffyg mewn nifer o feysydd o'i ddarpariaeth hygyrch, o fewn cyfyngiadau ei stadiwm
presennol.
Cwblhawyd gwaith sylweddol mewn dau gam, â chyntedd hygyrch wedi'i gwblhau
ym mis Mawrth 2017 a datblygiadau eraill yn ystod tymor cau 2017.
Mae'r clwb wedi cytuno i ddiddymu eu system bleidleisio ar gyfer dyrannu
darpariaeth hygyrch mewn gemau i ffwrdd, er mwyn sicrhau cysondeb rhwng y
systemau a ddefnyddir ar gyfer eu cefnogwyr anabl a rhai nad ydynt yn anabl. Maent
yn cadarnhau I ni nad ydynt wedi defnyddio'r system hon ers peth amser.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn
Chwefror 2017
Lleiafswm o
% lleiafswm o
leoedd i
leoedd i
ddefnyddwyr
ddefnyddwyr
cadair olwyn
cadair olwyn
wedi'i fodloni?
Na
85

Mai 2018
Lleiafswm o
% lleiafswm o
leoedd i
leoedd i
ddefnyddwyr
ddefnyddwyr
cadair olwyn wedi'i cadair olwyn
fodloni?
Ie
100

Chwefror 2017
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Bodloni gofyniad
ochr y maes?
Na

% o leoedd wrth
ochr y maes
61

Bodloni gofyniad
ochr y maes?
Na

% o leoedd wrth
ochr y maes
67

Mae'r clwb wedi gosod 26 o leoedd newydd i ddefnyddiwr cadair olwyn sydd wedi
cynyddu'r ddarpariaeth o 145 ym mis Chwefror 2017 i 171 ar gyfer tymor 2017/18.
Mae'r lleoedd bellach ar gael ym mhobeisteddle, ag 17 yn yr adran i’r tîm i ffwrdd.
Mae gan bob un o'r 26 o leoedd newydd id defnyddiwr cadair olwyn seddi cydymaith
wrth eu hochr fel yr argymhellir yn yr ASG. Mae gan y rhan fwyaf o’r lleoedd eraill yn
y maes y sedd gydymaith y tu ôl i'r lle cadair olwyn. Mae'r clwb wedi ymgynghori â'i
gefnogwyr anabl ynghylch y materion hyn er mwyn dod o hyd i atebion. Er mwyn
gwella llinellau golwg ar gyfer cymdeithion, maent yn treialu seddi cydymaith â stôl
far uwch ar gyfer 35 o'r rhai sydd y tu ôl i'r defnyddiwr cadair olwyn ac wedi
defnyddio adborth gan gefnogwyr anabl i fireinio'r dyluniad sedd. Mae rheolaethau
rheoli hefyd ar waith yn Eisteddle’r Dwyrain er mwyn atal cefnogwyr rhag sefyll a
rhwystro golwg defnyddwyr cadair olwyn. Mae polisïau tocynnu yn blaenoriaethu
gwerthu tocynnau sy'n agos i leoedd defnyddwyr cadair olwyn i deuluoedd a ffrindiau
defnyddwyr cadair olwyn, er mwyn iddynt allu eistedd a gwylio’r gêm gyda'i gilydd.
Mae nifer y lleoedd wrth ochr y maes yn fwy na'r uchafswm ASG o 25 y cant. Mae 56
o leoedd uwch i ddefnyddwyr cadair olwyn ochr a 115 o leoedd wrth ochr y maes.
Mae 17 o'r lleoedd newydd wrth ochr y maes, gan gynyddu canran y lleoedd wrth
ochr y maes i 67.
Gall yr hyn sy'n golygu llwyfan cadair olwyn 'uwch' fod yn wahanol ym mhob maes.
At ddibenion ein hadroddiad, ac i fod yn gyson â chlybiau eraill, rydym wedi cynnwys
18 o ‘leoedd uwch wrth ochr y maes’ yn The Hawthorns fel rhai wrth ochry maes. Pe
byddai'r lleoedd hyn yn cael eu dosbarthu fel rhai uwch, byddai hyn yn lleihau'r
ganran i 43.
Mae'r clwb wedi rhoi ystyriaeth fanwl i gynyddu'r nifer o swyddi uwch, ond ni all
wneud hyn oherwydd cyfyngiadau ffisegol y stadiwm. Mae'r clwb wedi ymgynghori â'i
gefnogwyr anabl ac wedi canfod nad yw swyddi uwch bob amser yn y lleoliad
dewisol ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.
Mae toiledau hygyrch newydd wedi'u gosod, ond mae rhai lleoedd i ddefnyddwyr
cadair olwyn yn dal i fod yn fwy na 40 metr o doiled hygyrch. Cyrhaeddir y rhain trwy
ardal a ddefnyddir gan gefnogwyr anabl yn unig ac nid trwy gyntedd prysur.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy'n cerdded
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Chwefror 2017
Lleiafswm seddi
% seddi AEA
AEA wedi’i
fodloni?
Ie
235

Mai 2018
Lleiafswm seddi
% seddi AEA
AEA wedi’i
fodloni?
Ie
242

Cynyddwyd nifer y seddau AEA ychydig i 413 ar gyfer tymor 2017/18. Mae'r seddi ar
gael ar draws pob eisteddle, gan gynnwys yr adran i’r tîm i ffwrdd. Gellir ychwanegu
50 cynhalydd breichiau symudadwy i'r seddi AEA ar gais.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad mynediad ac archwiliad mynediad
Cynllun seddi
hygyrch wedi'i
gyhoeddi?

Datganiad mynediad ar
gael yn y tymor 2017/18?

Ie

Ie

Archwiliadau mynediad
wedi’u gwneud neu neu
wedi’u cynllunio ers mis
Chwefror 2017?
Ie

Mae seddi AEA wedi'u nodi ar gynllun seddi'r clwb. Bydd seddi hygyrch yn cael eu
nodi ar y wefan docynnu, sy'n cael ei datblygu.
Ym mis Awst 2017 cyhoeddodd y clwb ddatganiad mynediad diwygiedig gan gymryd
i ystyriaeth y newidiadau a wnaed i'r stadiwm.
Mae adroddiad archwiliad mynediad Hydref 2017 wedi llywio cynllun gweithredu.
Darpariaeth o doiledau a chyfleusterau Changing Places
Chwefror 2017
Bodloni’r
Bodloni safonau
gymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Na

Mai 2018
Bodloni’r
Bodloni safonau
gymhareb 1:15 ar gofynnol?
gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Ie

Yn ystod y tymor cau, gwnaed gwaith i wella'r toiledau hygyrch. Mae'r clwb hefyd
wedi ymuno ag ymgyrch 'cymdeithas gyfeillgar i stoma' y Gymdeithas Golostomi.
Arweiniodd hyn iddynt gyflwyno arwyddion ar doiledau hygyrch ar ddechrau tymor
2017/18 i atgoffa pobl nad yw pob anabledd yn weladwy.
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Maent wedi gwella eu cyfleusterau toiledau ar gyfer pobl sy'n defnyddio bagiau
colostomi. Mae gan y cyntedd hygyrch penodedig newydd ei doiledau hygyrch ei
hun.
Chwefror 2017

Mai 2018

Toiled Changing Places wedi’i
ddarparu?
Na

Toiled Changing Places wedi’i
ddarparu?
Ie

Gosododd y clwb gyfleusterau Newid Lleoedd ar gyfer dechrau tymor 2017/18.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â nam ar y synhwyrau
Chwefror 2017
Ystafell synhwyraidd wedi’i darparu?

Mai 2018
Ystafell synhwyraidd wedi’i darparu?

Na

Ie

Ar gyfer tymor 2017/18, gosododd y clwb gofod synhwyraidd yn yr ardal gyntedd
hygyrch newydd. Mae’r cyntedd yn hygyrch I gefnogwyr anabl yn unig ac mae'n
cynnwys setiau teledu i wylio'r gêm, y toiled Changing Places, toiledau hygyrch a
chyfleuster i archebu lluniaeth.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A yw archebu ar-lein ar gael ar gyfer
darpariaeth hygyrch?
Na

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Ie

Mae archebu seddi hygyrch ar-lein yn cael ei brofi. Mae'r clwb yn disgwyl gallu ei
lansio ar gyfer dechrau'r tymor 2018/19.
Mae gan y clwb clustffonau ar gael ar gais, sy'n darparu sylwebaeth ddisgrifiadol
sain.
Darlledir sylwebaeth sain fewnol ar gyfer gemau ar amledd FM.
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West Ham United FC
Symudodd West Ham i Stadiwm Llundain ym mis Awst 2016. Adeiladwyd y stadiwm
yn wreiddiol ar gyfer Gemau Olympaidd 2012 ac fe'i ail-ffurfiwyd wedyn fel stadiwm
pêl-droed â chapasiti o 57,000. Mae'r tir yn bodloni'r isafswm meini prawf ASG ar
gyfer lleoedd I ddefnyddwyr cadair olwyn a seddi AEA. Defnyddir y stadiwm hefyd ar
gyfer athletau, rygbi a digwyddiadau eraill.
Mae'r clwb yn darparu cynorthwywyr penodedig i gefnogwyr anabl sydd wedi'u lleoli
y tu allan i'r maes ar ddiwrnodau gemau i roi cymorth. Mae system gerdyn mynediad
blaenoriaethol ar waith y mae cefnogwyr anabl yn ei ddangos i stiwardiaid wrth
iddynt gyrraedd ymaes, gan alluogi taith gyflymach a haws i mewn i'r stadiwm. Mae
staff ac aelodau'r uwch dîm rheoli yn cael eu hyfforddi ar hyn o bryd mewn Iaith
Arwyddion Prydain.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn
Chwefror 2017
Lleiafswm o
% lleiafswm o
leoedd i
leoedd i
ddefnyddwyr
ddefnyddwyr
cadair olwyn
cadair olwyn
wedi'i fodloni?
Ie
104

Mai 2018
Lleiafswm o
% lleiafswm o
leoedd i
leoedd i
ddefnyddwyr
ddefnyddwyr
cadair olwyn wedi'i cadair olwyn
fodloni?
Ie
104

Chwefror 2017
Bodloni gofyniad % o leoedd wrth
ochr y maes?
ochr y maes
Ie
0

Mai 2018
Bodloni gofyniad
% o leoedd wrth
ochr y maes?
ochr y maes
Ie
0

Mae'r clwb yn darparu 254 o leoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn, gan ddiwallu'r
lleiafswm ASG ar gyfercapasiti’r maes. Mae lleoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn ar
gael ym mhob eisteddle, â hyd at 25 ar gael yn yr adran i’r tîm i ffwrdd. Mae 12 o
leoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn yn ardal lletygarwch 'Clwb Llundain' ac mae 25 o
leoedd mewn baeau cadair olwyn 'hybrid' a gellir eu gwerthu nail ai fel lleoedd i
ddefnyddwyr cadair olwyn neu, os ydynt yn parhau heb eu gwerthu, fel seddi i
gefnogwyr nad ydynt yn anabl eu prynu. Barn y Comisiwn yw, os yw clwb yn gwneud
hyn, mae angen iddynt gael polisi clir ar waith, a gytunwyd gyda'u cefnogwyr anabl,
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a dylent hefyd gadw nifer briodol o leoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn a seddi AEA
yn ôl tan amser cychwyn y gêm.
Ar hyn o bryd nid yw West Ham yn gwerthu eu lleoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn
ac, hyd yn hyn, mae'r clwb wedi gallu darparu ar gyfer pob cais am docynnau gan
ddefnyddwyr cadeiriau olwyn mewn mynediad cyffredinol a 'Chlwb Llundain'. Mae'r
clwb yn gweithio gyda'i Bwrdd Cynghori Cefnogwyr Anabl i hyrwyddo a chynyddu ei
ddarpariaeth hygyrch ac arallgyfeirio ei sylfaen gefnogwyr.
Pan symudodd y clwb i Stadiwm Llundain ym 2016, cafodd yr holl gefnogwyr anabl y
cyfle i brynu hyd at ddwy sedd ychwanegol gerllaw i deulu neu ffrindiau. Mae tua 120
o seddau ar gael ger y ddarpariaeth hygyrch i deuluoedd a ffrindiau eu prynu ar sail
gêm wrth gêm.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy'n cerdded
Chwefror 2017
Lleiafswm seddi
% seddi AEA
AEA wedi’i
fodloni?
Ie
251

Mai 2018
Lleiafswm seddi
% seddi AEA
AEA wedi’i
fodloni?
Ie
317

Nododd y clwb seddi AEA ychwanegol yn archwiliad mynediad Mai 2017 a
chynyddodd y ddarpariaeth o seddi AEA dynodedig o 613 ym mis Ionawr 2017 i 773
ar gyfer dechrau tymor 2017/18. Maent ar gael ar draws pob eisteddle, gan gynnwys
eisteddle’r teulu a'r adran i’r tîm i ffwrdd.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad mynediad ac archwiliad mynediad
Cynllun seddi
hygyrch wedi'i
gyhoeddi?
Ie

Datganiad mynediad ar
Archwiliadau mynediad
gael yn y tymor 2017/18? wedi’u gwneud neu neu
wedi’u cynllunio ers mis
Chwefror 2017?
Ie
Ie

Mae'r clwb wedi cyhoeddi cynllun seddi hygyrch.
Ym mis Awst 2017 cyhoeddodd y clwb ddatganiad mynediad cynhwysfawr
diwygiedig.
Cwblhawyd archwiliad mynediad ym mis Mai 2017.
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Darpariaeth o doiledau a chyfleusterau Changing Places
Chwefror 2017
Bodloni’r
Bodloni safonau
gymhareb 1:15
gofynnol?
ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Ie

Mai 2018
Bodloni’r
Bodloni safonau
gymhareb 1:15 ar gofynnol?
gyfer toiledau
hygyrch?
Ie
Ie

Nododd archwiliad mynediad Mai 2017 fân broblemau mewn rhai toiledau hygyrch, a
gynhwysir yng nghynllun gweithredu hygyrchedd y clwb.
Chwefror 2017

Mai 2018

Toiledau Changing Places wedi’u
darparu?
Ie

Toiledau Changing Places wedi’u
darparu?
Ie

Mae'r clwb yn darparu dau doiled Changing Places ar gynteddau cyhoeddus ac un
arall mewn lletygarwch.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â nam ar y synhwyrau
Chwefror 2017
Ystafell synhwyraidd wedi’i darparu?

Mai 2018
Ystafell synhwyraidd wedi’i darparu?

Na

Na

Ar hyn o bryd nid yw West Ham yn darparu ystafell synhwyraidd. Maent yn gweithio
â chwmni rheoli’r stadiwm ar opsiynau ar gyfer ei leoliad. Yn y cyfamser, maent wedi
cyflwyno dulliau eraill o alluogi eu cefnogwyr ag awtistiaeth a namau eraill ar y
synhwyrau er mwyn elwa o brofiad mwy pleserus ar ddiwrnody gêm, sy'n cynnwys
teithiau o'r maes cyn mynychu gêm. Yn y tymor 2017/18, cyflwynwyd 'bathodyn
smart' gan y clwb i gefnogwyr nad yw eu hanableddau yn weladwy. Mae hon yn
ffordd gyfrinachol i'r cefnogwyr hynny rybuddio’r stiwardiaid yn rhwydd bod ganddynt
anabledd, ac mae wedi derbyn adborth cadarnhaol gan gefnogwyr.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A yw archebu ar-lein ar gael ar gyfer
darpariaeth hygyrch?
Na

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?
Ie
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Er y gall cefnogwyr anabl adnewyddu eu tocynnau tymor ar-lein, ni all cefnogwyr
anabl eraill archebu tocynnau ar sail gêm wrth gêm ar-lein eto. Mae'r clwb yn
gweithio gyda'i ddarparwr system archebu tocynnau ar y broblem hon.
Darperir sylwebaeth ddisgrifiadol sain yn fewnol.
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Clybiau a ddyrchafwyd i'r Uwch Gynghrair
yn 2017

Dyrchafwyd y tri chlwb dilynol i'r Uwch Gynghrair ar gyfer tymor 2017/18 ac nid
oeddent yn rhan o'r asesiad cychwynnol a wnaed gan y Comisiwn ym mis Chwefror
2017. Dechreuon ni ar yr asesiad ym mis Gorffennaf 2017 pan ymwelwyd â phob un
o’r tri maes.

Brighton a Hove Albion FC
Dyrchafwyd Brighton i'r Uwch Gynghrair am y tro cyntaf, ar gyfer tymor 2017/18.
Agorwyd y stadiwm yn 2011 ac fe'i ehangwyd i 30,750 o seddi yn 2013. Maent wedi
mynd ychydig yn uwch na'r nifer o 25 y cant a argymhellir o leoedd defnydd
cadeiriau olwyn wrth ochr y maes. Maent yn ymgynghori'n rheolaidd â'u cefnogwyr
anabl ac maent yn rhagweithiol wrth weithredu i fynd i'r afael â phroblemau pan
fyddant yn cael eunodi.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Lleiafswm o
leoedd i
ddefnyddwyr
cadair olwyn
wedi'i fodloni?
Ie

Mai 2018
% lleiafswm o
Bodloni gofyniad
leoedd i
ochr y maes?
ddefnyddwyr
cadair olwyn
101

Na

% o leoedd wrth
ochr y maes

30

Mae 185 o leoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn wedi’u lledaenu ar draws pob
eisteddle, mae hyn yn cynnwys 14 yn eisteddle’r teulu a hyd at 24 yn yr adran i’r tîm
I ffwrdd. Mae 56 o leoedd wrth ochr y maes.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy'n cerdded
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Mai 2018
Lleiafswm seddi AEA wedi’i fodloni?
% seddi AEA
Ie
397
Mae'r clwb yn darparu'n llawer mwy na’r nifer isaf o seddi AEA a argymhellir gan
ASG. Fe'u darperir ym mhob eisteddle, gan gynnwys 16 yn eisteddle’r teulu a hyd at
120 yn yr adran i’r tîm i ffwrdd.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad mynediad ac archwiliad mynediad
Cynllun seddi
hygyrch wedi'i
gyhoeddi?

Datganiad mynediad ar
gael yn y tymor 2017/18?

Na

Ie

Archwiliadau mynediad
wedi’u gwneud neu neu
wedi’u cynllunio ers mis
Chwefror 2017?
2016

Nid yw'r clwb wedi cyhoeddi cynllun seddi hygyrch, ond mae seddi AEA yn cael eu
marcio ar y system docynnu a dim ond cefnogwyr sydd wedi cofrestru ar y system fel
rhai sydd angen seddi i gerddwyr a all eu prynu.
Cyhoeddwyd y datganiad mynediad ar-lein ym mis Awst 2017 ac mae'n cynnwys
gwelliannau diweddar yn y stadiwm. Bydd datganiad mynediad manylach yn cael ei
gyhoeddi cyn bo hir, a fydd yn cynnwys lleoliad lleoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn a
seddi AEA.
Darpariaeth o doiledau a chyfleusterau toiled Changing Places
Bodloni’r gymhareb
1:15 ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie

Mai 2018
Bodloni safonau
gofynnol?

Cyfleusterau toiled Changing
Places wedi’u darparu?

Ie

Ie

Yn ystod tymor cau 2017, cynhaliodd Brighton waith i wella'r toiledau hygyrch.
Yn ogystal â'i ddefnyddio ar gyfer gemau pêl-droed, defnyddir y toiled Changing
Places gan sefydliadau cymunedol eraill ar ddiwrnodau heb gêm.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â nam ar y synhwyrau
Mai 2018
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Ystafell synhwyraidd wedi’i darparu?
Na
Mae'r clwb yn gosod 'ystafell gynhwysiant'. Bydd hon yn ofod tawel gwrth-sain ag
ystafell synhwyraidd sy'n edrych dros y cae.
Bydd seddi dynodedig y tu allan i'r ystafell os bydd cefnogwr eisiau symud allan i'r
stadiwm. Bydd hyn ar gael ar gyfer tymor 2018/19.
Mae'r clwb wedi ymgynghori â chefnogwyr ag awtistiaeth a'u teuluoedd. Maent wedi
cyflwyno ffordd i gefnogwyr awtistig eu hadnabod eu hunain yn hawdd i stiwardiaid
ac maent yn ymgynghori ar ddulliau eraill o alluogi ei gefnogwyr ag awtistiaeth, a
namau synhwyraidd eraill, i elwa o brofiad mwy pleserus ar ddiwrnod y gêm.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A yw archebu ar-lein ar gael ar gyfer
darpariaeth hygyrch?

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?

Ydy

Ie

Mae'r clwb yn bwriadu newid ei system ar-lein, ar gyfer dechrau tymor 2018/19, fel
bod seddi AEA yn cael eu nodi i gynorthwyo cefnogwyr sy'n dymuno eu harchebu arlein.

Huddersfield Town FC
Dyrchafwyd Huddersfield i'r Uwch Gynghrair am y tro cyntaf ar gyfer tymor 2017/18.
Agorwyd y maes ym 1994 ag ond ychydig o welliannau wedi’u gwneud ers hynny.
Mae'r clwb wedi ymrwymo i wella'r maes i fynd i'r afael ag unrhyw feysydd lle nad
yw'r ddarpariaeth bresennol yn bodloni'r isafswm ASG. Mae archwiliad mynediad
wedi'i gwblhau a bydd hyn, yn ogystal ag Archwiliad Stadia Hygyrch yr Uwch
Gynghrair, yn llywio cynllun gweithredu'r clwb.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Lleiafswm o
leoedd i
ddefnyddwyr

Mai 2018
% lleiafswm o
Bodloni gofyniad
leoedd i
ochr y maes?
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cadair olwyn wedi'i ddefnyddwyr
fodloni?
cadair olwyn
Na
63

Na

68

Mae 102 o leoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn sydd ar gael ar draws tri eisteddle,
gan gynnwys wyth yn yr adran i’r tîm i ffwrdd. Mae saith deg lle wrth ochr y maes
sy'n fwy na'r isafswm o 25 y cant a argymhellir gan yr ASG. Mae seddi cyfeillion a
theuluoedd ar gael naill ai o flaen neu y tu ôl i’r seddi i ddefnyddwyr cadair olwyn.
Mae'r clwb yn ymwybodol o'r problemau â'r ddarpariaeth bresennol, sy'n cynnwys
lleoedd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn heb eu marcio, llinellau golwg gwael yn
Eisteddle’r De ac nid yw pob sedd gydymaith yn gyfagos i'r llecadair olwyn. Yn
seiliedig ar argymhellion yr adroddiad Stadia Hygyrch, bydd y clwb yn datblygu
cynllun gweithredu i gynyddu'r nifer o leoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn er mwyn
diwallu'r lleiafswm ASG a mynd i'r afael â'r problemau â'r ddarpariaeth bresennol.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy'n cerdded
Mai 2018
Lleiafswm seddi AEA wedi’i fodloni?
% seddi AEA
Na
0
Ar hyn o bryd nid oes gan y clwb unrhyw seddi AEA dynodedig. Mae wedi nodi 399 o
seddi â mwy o le i’r coesau, ond roedd y rhan fwyaf o'r rhain wedi'u gwerthu i
ddeiliaid tocynnau tymor nad ydynt yn anabl cyn y tymor 2017/18. Mae'r clwb yn
bwriadu nodi mwy o seddi fel rhan o'r cynllun gweithredu a bydd y rhain yn cael eu
hamlygu ar eu cynllun tocynnu a'u gwefan.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad mynediad ac archwiliad mynediad
Cynllun seddi hygyrch
wedi'i gyhoeddi?
Na

Datganiad mynediad ar
gael yn y tymor
2017/18?
Na

Dyddiadau archwiliadau
mynediad yn y 10
mlynedd ddiwethaf
2017

Bydd cynllun seddi hygyrch yn cael ei gwblhau fel rhan o'r cynllun gweithredu.
Nid yw'r clwb wedi cyhoeddi datganiad mynediad ac mae ganddio wybodaeth
gyfyngedig ar hygyrchedd ar ei wefan. Maent wedi ymrwymo i fynd i'r afael â hyn yn
y cynllun gweithredu.
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Yr archwiliad mynediad a gwblhawyd yn 2017 oedd y cyntaf ers i'r stadiwm agor ym
1994.
Fe gafodd y clwb archwiliad mynediad yn 2017 ac mae'n dal i ddisgwyl yr adroddiad.
Maent yn bwriadu defnyddio'r argymhellion i lywio eu cynllun gweithredu.
Darpariaeth o doiledau a chyfleusterau Changing Places
Bodloni’r gymhareb
1:15 ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie

Mai 2018
Bodloni safonau
gofynnol?

Cyfleusterau toiled Changing
Places wedi’u darparu?

Na

Ie

Mae gan Huddersfield y nifer cywir o doiledau hygyrch ar gyfer nifer y lleoedd i
ddefnyddwyr cadair olwyn yn y stadiwm. Mae problemau â rhai lleoedd i
ddefnyddwyr cadeiriau olwyn wrth ochr y maes sydd yn fwy na 40 metr o doiled
hygyrch; rheolir y sefyllfa hon gan y stiwardiaid ar ddiwrnodau gêm. Mae'r clwb wedi
gwneud gwelliannau i rai o'r toiledau hygyrch ond mae eraill angen gwaith i ddod â
nhw i fyny at y safon. Bydd y gwelliannau gofynnol yn rhan o gynllun gweithredu'r
clwb.
Mae toiled Changing Places ar gael yn y ganolfan hamdden drws nesaf i'r maes.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â nam ar y synhwyrau
Mai 2018
Ystafell synhwyraidd wedi’i darparu?
Na
Mae Huddersfield wedi ymgynghori ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Huddersfield a
meant yn ystyried opsiynau ar gyfer lleoliad ystafell synhwyraidd.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A yw archebu ar-lein ar gael ar gyfer
darpariaeth hygyrch?

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?

Nac ydy

Na

Wedi I’r clwb nodi'r safleoedd AEA a chadair olwyn, byddant yn ystyried y
ddarpariaeth ar gyfer archebu'r seddi hyn ar-lein.
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Darperir sylwebaeth ar gemau gan radio ysbyty lleol.

Newcastle United FC
Dyrchafwyd Newcastle yn ôl i'r Uwch Gynghrair ar gyfer tymor 2017/18, ar ôl
blwyddyn yn y Pencampwriaeth.
Cawsom fod gan y clwb agwedd bositif tuag at wella'r cyfleusterau ar gyfer ei
gefnogwyr anabl. Ym mis Awst 2017, cynhaliodd arolwg hygyrchedd yn gofyn i'w
gefnogwyr anabl pa newidiadau y gellid eu gwneud i wella eu profiad ar ddiwrnod
gêm. Maent wedi defnyddio'r adborth i lywio eu cynlluniau gwella.
Ar hyn o bryd nid yw'r stadiwm yn bodloni'r isafswm gofynion ASG, ond fe wnaeth y
clwb weithredu i fynd i'r afael â rhai o'r problemau yn gynnar yn y tymor 2017/18.
Maent yn bwriadu mynd i'r afael â phroblemau sy’n weddill cyn dechrau tymor
2018/19.
Mae'r clwb wrthi'n adolygu ei bolisi o werthu lleoedd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn
sydd heb eu gwerthu i gefnogwyr nad ydynt yn anabl.
Darpariaeth ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn
Mai 2018
Lleiafswm o
% lleiafswm o
Bodloni gofyniad
leoedd i
leoedd i
ochr y maes?
ddefnyddwyr
ddefnyddwyr
cadair olwyn wedi'i cadair olwyn
fodloni?
Na
68
Na

% o leoedd wrth
ochr y maes

29

Mae'r clwb yn darparu 160 o leoedd i ddefnyddiwr cadair olwyn, maent ar gael ar
draws pob eisteddle, gan gynnwys 12 yn yr adran i’r tîm i ffwrdd. Mae'r clwb yn
ymwybodol bod problemau ynghylch rhywfaint o’r ddarpariaeth bresennol, er
enghraifft: nid yw pob sedd gydymaith yn gyfagos i'r lle cadair olwyn; nid oes gan dri
lle sedd gydymaith; nid yw safleoedd uwch yn Eisteddleoedd y Gogledd a’r De yn
diwallu canllawiau llinell olwg ASG, sy'n effeithio ar olwg defnyddwyr cadair olwyn;
ac mae'r ddarpariaeth wrth ochr y maes ychydig yn uwch na'r 25 y cant a
argymhellir.
Mae gan y clwb gynlluniau i ddarparu 77 o leoedd ychwanegol i ddefnyddiwr cadair
olwyn ar lwyfannau uwch ac wrth ochr y maes, ar gyfer dechrau tymor 2018/19.
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com
Cyhoeddwyd: Mai 2018
118

Cyflwr y chwarae: cynnydd hygyrchedd clybiau’r Uwch Gynghrair

Bydd hyn yn cynyddu'r nifer o leoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn i 234 (bydd y tri lle
heb sedd gydymaith yn cael eu cadw, ond heb eu cynnwys yn y cyfanswm hwn), gan
ddiwallu'r lleiafswm ASG a lleihau'r ddarpariaeth wrth ochr y maes i oddeutu 24 y
cant.
Gwneir gwelliannau hefyd i sicrhau bod y ddarpariaeth bresennol yn cyrraedd y
safon, trwy godi llwyfannau cadair olwyn yn Eisteddleoedd y Gogledd a’r De.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr anabl sy'n cerdded
Mai 2018
Lleiafswm seddi AEA wedi’i fodloni?
% seddi AEA
Na
0
Ar hyn o bryd nid oes gan y clwb seddi AEA neilltuol, ond mae staff y swyddfa
docynnau yn cynorthwyo cefnogwyr anabl i archebu seddi er mwyn diwallu eu
hanghenion. Maent wedi ymgynghori â chefnogwyr anabl ac wedi nodi seddi AEA
addas a fydd yn cael eu dynodi fel hynny ar gyfer dechrau'r tymor 2018/19.
Cynllun seddi hygyrch, datganiad mynediad ac archwiliad mynediad
Cynllun seddi hygyrch
wedi'i gyhoeddi?
Na

Datganiad mynediad ar
gael yn y tymor
2017/18?
Ie

Dyddiadau archwiliadau
mynediad yn y 10
mlynedd ddiwethaf
2013

Bydd cynllun seddi hygyrch ar gael ar gyfer tymor 2018/19 fel rhan o'r system
docynnu newydd.
Ym mis Hydref 2017 cyhoeddodd y clwb ddatganiad mynediad diwygiedig i gynnwys
y gwaith a wnaed. Fe'i diweddarir unwaith y bydd y gwaith arfaethedig wedi'i
gwblhau ar gyfer dechrau'r tymor 2018/19.
Cynhelir archwiliad mynediad ar ôl cwblhau'r gwaith arfaethedig, a bydd hwn yn
llywio cynlluniau pellach ar gyfer cynaliadwyedd y ddarpariaeth hygyrch.
Darpariaeth o doiledau a chyfleusterau Changing Places
Mai 2018
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Bodloni’r gymhareb
1:15 ar gyfer toiledau
hygyrch?
Ie

Bodloni safonau
gofynnol?

Toiled Changing Places
wedi’i ddarparu?

Ie

Ie

Cwblhawyd gwaith i wneud y gwelliannau gofynnol i'r toiledau hygyrch erbyn Rhagfyr
2017.
Roedd dau doiled Changing Places ar gael i'w defnyddio o fis Rhagfyr 2017 ymlaen.
Gan nad oes gan gefnogwyr sy'n eistedd ar lefel saith fynediad i unrhyw ardaloedd
eraill o'r stadiwm, gosododd y clwb ail doiled Changing Places ar y lefel hon.
Darpariaeth ar gyfer cefnogwyr â nam ar y synhwyrau
Mai 2018
Ystafell synhwyraidd wedi’i darparu?
Na
Bydd Newcastle yn gosod ystafell synhwyraidd ar gyfer dechrau'r tymor 2018/19.
Archebu ar-lein a sylwebaeth sain
A yw archebu ar-lein ar gael ar gyfer
darpariaeth hygyrch?

Sylwebaeth ddisgrifiadol sain ar gael?

Nac ydy

Na

Mae'r clwb yn gweithio tuag at drefnu y gellir archebu’r ddarpariaeth hygyrch ar-lein.
Maent yn gobeithio gallu gwneud hyn ar yr un pryd â chyflwyno system docynnu
newydd ar ddechrau tymor 2018/19.
Darperir sylwebaeth gan BBC Radio Newcastle.
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Atodiad A

Cytundeb adran 23
YN Y MATER O

GYTUNDEB A WNAED YN UNOL AG
ADRAN 23 DEDDF CYDRADDOLDEB 2006

A wnaed ar yr 28ain diwrnod o Chwefror 2018

Rhwng

1. Y COMISIWN CYDRADDOLDEB A HAWLIAU DYNOL (y Comisiwn)

a

2. CHELSEA FC PLC (Clwb Pêl-droed Chelsea)

Yn gymaint â bod
1. Y Comisiwn wedi adolygu hygyrchedd stadia Clybiau Pêl-droed yr Uwch
Gynghrair;
2. Ysgrifennodd y Comisiwn at holl Glybiau’r Uwch Gynghrair ar 21 Rhagfyr
2016 i ofyn am wybodaeth gyda’r bwriad o asesu cydymffurfiad gyda
darpariaethau’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ynghylch mynediad i, a
phrofiadau, cefnogwyr anabl;
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3. Bu Clwb Pêl-droed Chelsea'n trafod gyda’r Comisiwn hygyrchedd ei stadiwm
bresennol yn Stamford Brigdge a'r problemau gyda safle gymhleth a gafodd ei
hadeiladu fesul tipyn dros y 40 mlynedd diwethaf;
4. Ar 11 Ionawr 2017, cyhoeddodd Clwb Pêl-droed Chelsea ei fod wedi derbyn
caniatâd cynllunio i adeiladu stadiwm newydd yn Stamford Bridge;
5. Yn y cyfamser, cyn adeiladu’r stadiwm newydd, mae’r Clwb yn dymuno gwella
mynediad, a phrofiad, i gefnogwyr anabl yn y stadiwm bresennol;
6. Mae’r Comisiwn wedi datgan ei bryderon mewn llythyr at Glwb Pêl-droed
Chelsea dyddiedig 26 Hydref 2017 ac, ers hynny, wedi cymryd y camau
penodol a ddangosir ym mharagraff 4 isod a darparu Cynllun Gweithredu
(sy’n cael ei ddangos yn Atodiad A isod) i gymryd camau pellach yn y dyfodol
agos i wella mynediad a phrofiad yn fwy fyth.
MAE CLWB PÊL DROED CHELSEA A’R COMISIWN YN CYTUNO fel a ganlyn -

1. Dehongliad
At ddibenion y Cytundeb hwn, mae gan yr ymadroddion canlynol ystyron fel a
ganlyn:
a.

Ystyr “Y Cytundeb hwn’ yw'r cytundeb hwn, sy’n cael ei wneud yn unol ag
adran 23 o Ddeddf 2006;

b. Ystyr "Cynllun Gweithredu' yw'r cynllun gweithredu sydd i'w weld yn Atodiad
A;
c. Ystyr "Clwb Pêl-droed Chelsea" yw Chelsea FC PLC sydd â'i swyddfa
gofrestredig yn Stamford Bridge, Fulham Road, Llundain SW5 1HS;
d. Ystyr "Y Comisiwn" yw'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sydd wedi'i
sefydlu o dan adran 1 o Ddeddf 2006;
e. Ystyr “person anabl” yw unrhyw berson sydd ag "anabledd" o fewn ystyr adran
6 o, ac Atodlen 1 i, Ddeddf 2010 a dylid darllen yr ymadrodd "pobl anabl" yn
unol â hynny;
f.

Golyga "gwahaniaethu’n uniongyrchol” yr ystyr a roddir iddo yn adran 13 o
Ddeddf 2010;

g. Ystyr “Deddf 2006” yw Deddf Cydraddoldeb 2006;
h. Ystyr “Deddf 2010” yw Deddf Cydraddoldeb 2010;
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i.

Golyga “Methiant i wneud addasiadau rhesymol” yr ystyr a roddir iddo yn
adrannau 20 a 21 o Ddeddf 2010;

j.

Ystyr “Stamford Bridge” yw maes pêl-droed Clwb Pêl-droed Chelsea yn
Fulham Road, Llundain SW6 1HS;

k. Ystyr "tymor” yw cyfnod y cytundeb hwn fel y dangosir ym mharagraff 9 isod;
l.

Golyga “gweithred anghyfreithlon” weithred a wnaed yn anghyfreithlon gan
Ddeddf 2010;

m. Ystyr “Parti” a “Phartïon” yw'r Comisiwn a Chlwb Pêl-droed Chelsea, un ai'n
unigol neu ar y cyd yn dibynnu ar y cyd-destun;

2. Diben y Cytundeb hwn
2.1 Trwy’r Cytundeb hwn, mae'r Partïon yn cytuno i weithio gyda’i gilydd i sicrhau y
bydd Clwb Pêl-droed Chelsea, yn unol â’r Cynllun Gweithredu yn :a. Cydymffurfio â'i ddyletswydd fel darparwr gwasanaeth, yn unol ag adrannau
20 ac adran 29 o, ac Atodlen 2 i, Ddeddf 2010, i wneud addasiadau rhesymol
ar gyfer pobl anabl;
b. Rhoi grym, cyn belled â bo hynny’n rhesymol bosibl, i’r canllawiau ar gyfer
darparu gwasanaeth i bobl anabl mewn stadia pêl-droed sydd yn y
i. Canllawiau “Accessible Stadia” gan yr Awdurdod Diogelwch Meysydd
Chwaraeon (2003), a elwir fel arfer yr ASG;
ii. “Accessible Stadia – Supplementary Guidance” yr Awdurdod Diogelwch
Meysydd Chwaraeon (2015);
iii. Canllawiau “Access for All” Canolfan Mynediad i Bêl-droed yn Ewrop
(2011); ac yn
c. Llwyddo i gael cydraddoldeb o ran darparu gwasanaeth, cyn belled â bo
hynny’n rhesymol bosibl, rhwng defnyddwyr gwasanaeth, rhai anabl a rhai heb
fod yn anabl, Clwb Pêl-droed Chelsea.
2.2 Felly, yn amodol ar fod Clwb Pêl-droed Chelsea yn cydymffurfio’n sylweddol â
thelerau’r Cytundeb hwn, mae'r Comisiwn yn ymrwymo i beidio ag ymarfer ei hawliau
o dan adrannau 20 neu 21 o Ddeddf 2006 o ran y gweithrediadau anghyfreithlon
honedig sy’n cael eu dangos isod ym mharagraff 3.
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3. Sail y Comisiwn dros fod yn rhan o’r Cytundeb hwn
Mae’r Comisiwn o’r farn fod Clwb Pêl-droed Chelsea wedi cyflawni gweithredoedd
anghyfreithlon, neu heb weithredu yn ôl gofynion y gyfraith, fel a ganlyn, fodd bynnag
mae hefyd yn cydnabod, yn unol ag adran 23(3) o Ddeddf 2006, wrth ddod yn rhan o’r
Cytundeb hwn, nad yw Clwb Pêl-droed Chelsea, ac na ellir cymryd ei fod, yn cyfaddef
ei fod wedi comisiynu unrhyw un ohonyn nhw.

3.1 Methu â gwneud addasiadau rhesymol oherwydd y canlynol;
a. Methu â darparu digon o leoedd gwylio ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn
yn Stamford Bridge.
b. Methu â darparu digon o ddewis ynghylch lleoliad ac uchder y mannau gwylio
ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn yn Stamford Bridge.
c.

Methu â darparu digon o “seddau hwylus a hawdd eu cyrraedd” o safon
ddigonol yn Stamford Bridge ar gyfer pobl anabl sy’n gallu cerdded.

d. Methu â darparu digon o ddewis ynghylch lleoliad ac uchder y mannau gwylio
ar gyfer pobl anabl sy’n gallu cerdded.
e. Methu â darparu digon o adnoddau toiled hygyrch o safon ddigonol yn
Stamford Bridge.
f. Methu â darparu digon o docynnau gemau i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a /
neu bob anabl yn gallu cerdded ar gyfer gemau yn Stamford Bridge.
g. Gweithredu "rota” ar wahân yn nhrefniadau cyflwyno tocynnau gemau yn
Stamford Bridge ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a / neu bobl anabl yn
gallu cerdded.
h. Methu â darparu tocynnau tymor gemau i ffwrdd i bobl anabl neu bobl gydag
anableddau penodol.
3.2 Gwahaniaethu’n uniongyrchol o ran y canlynol:
a. Cymryd tocynnau tymor yn ôl oddi wrth bobl anabl neu bobl gydag anableddau
penodol.
b. Gwneud trefniadau ar wahân ar gyfer tocynnau i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn
ar gyfer gemau yn Stamford Bridge.
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4. Y camau a gymerwyd hyd yma:
4.1. Mae Clwb Pêl-droed Chelsea wedi:
a. Cynnal adolygiadau o’i bolisïau tocynnau a’i wefan;
b. Cynnal gwaith cychwynnol ar gyfer darparu’r gwaith sy’n cael ei nodi yn y
Cynllun Gweithredu;
c. Dechrau ymgynghori gyda chymdeithas cefnogwyr anabl; a
d. Dechrau ymgynghori gyda’r Awdurdod Lleol i gael caniatâd adeiladu a
chymeradwyaeth iechyd a diogelwch ar gyfer y gwaith a nodir yn y Cynllun
Gweithredu.

5. Y Cynllun Gweithredu
5.1. Bydd Clwb Pêl-droed Chelsea yn gwneud yr hyn a nodir yn Atodiad A i’r
Cytundeb hwn.
5.2. Bydd rheolwyr Clwb Pêl-droed Chelsea yn sicrhau, yn ôl y gofyn, i roi’r Cynllun
Gweithredu hwn ar waith, a bydd pob aelod perthnasol o staff sydd â rhan
mewn darparu gwasanaethau i gefnogwyr anabl yn cael eu cyfarwyddo
ynghylch ei delerau.
5.3. Bydd Clwb Pêl-droed Chelsea’n cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i’r
Comisiwn yn ysgrifenedig ynghylch y cynnydd mae wedi’i wneud ynghylch y
materion sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Gweithredu ar y dyddiadau a
gytunwyd yn y Cynllun Gweithredu hwnnw sy’n dechrau ar 31 Mawrth 2018.

6. Cyhoeddusrwydd
6.1. Bydd y Comisiwn yn cyhoeddi datganiad i’r wasg / datganiad rhagweithiol
ynghylch y Cytundeb hwn ar ddyddiad i’w gytuno ddim hwyrach na chwe mis
o ddyddiad llofnodi’r Cytundeb hwn.
6.2. Bydd y datganiad i’r wasg neu’r datganiad gan y Comisiwn y cyfeirir ato ym
mharagraff 6.1 uchod yn cael ei ddangos ar wefan y Comisiwn a bydd
gweithgaredd ar y cyfryngau cymdeithasol i roi cyhoeddusrwydd i’w ryddhau.
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6.3. O bryd i’w gilydd, efallai y bydd y naill barti neu’r llall yn dymuno cyhoeddi
adroddiadau neu erthyglau pellach ynghylch y gwaith sy’n cael ei wneud yn
unol â'r Cytundeb hwn. Efallai y bydd y Comisiwn hefyd yn dymuno cynnwys
manylion y Cytundeb hwn, y Cynllun Gweithredu a'r gwaith y bydd Clwb Pêldroed Chelsea wedi'i wneud yn ei adroddiad blynyddol, ar ei wefan ac wrth
adrodd ar ei waith i'r adran o'r Llywodraeth sy'n ei noddi neu i randdeiliaid eraill.

6.4. Bydd yn rhaid i Glwb Pêl-droed Chelsea beidio, heb ganiatâd penodol y
Comisiwn ymlaen llaw, â chyhoeddi, neu achosi i gael ei gyhoeddi mewn
unrhyw ddatganiad i'r wasg, datganiad, cyhoeddiad, erthygl neu adroddiad
sydd, mewn unrhyw ffordd yn awgrymu fod y Comisiwn wedi cadarnhau neu
gymeradwyo unrhyw gam neu weithred benodol, neu ymarfer, polisi neu
weithdrefn a wnaed gan Glwb Pêl-droed Chelsea, ai mewn cysylltiad gyda’r
cytundeb hwn ai peidio.
6.5. Mae’r ddau barti yn cytuno i gyflwyno copïau, y naill i’r llall, o unrhyw ddefnydd
y mae’n dymuno ei gyhoeddi yn unol â pharagraff 6.1 – 6.3 uchod cyn y
bwriedir ei gyhoeddi; i ystyried yn rhesymol ac yn brydlon unrhyw sylwadau a
dderbynnir oddi wrth y parti arall ac, os yn briodol, addasu’r defnyddiau gan
dalu sylw i sylwadau’r parti arall.
6.6. Bydd pob cyhoeddiad ynghylch y Cytundeb hwn, gan un o’r ddau barti, yn
bositif ei naws ac wedi’i ffurfio i hyrwyddo’r Cytundeb hwn.

7. Swyddogaethau wrth gefn y Comisiwn
Rhag codi amheuaeth, nid yw darpariaethau, na bodolaeth, y Cytundeb hwn yn
cyfyngu mewn unrhyw ffordd ar ddefnydd y Comisiwn o’i hawliau statudol, ac eithrio
gymaint ag sydd wedi'i gynnwys yn y Cytundeb hwn.
8. Newid y Cytundeb hwn a / neu’r Cynllun Gweithredu
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Gall un o’r ddau barti i’r cytundeb hwn gynnig newidiadau i’r Cytundeb a / neu i’r
Cynllun Gweithredu unrhyw bryd yn ystod y Tymor. Fodd bynnag, mae’n rhaid i’r ddau
barti gytuno’n ysgrifenedig ar unrhyw newidiadau i’r Cytundeb hwn a / neu’r Cynllun
Gweithredu, yn unol â diben cyffredinol y Cytundeb.

9. Cyfnod
Daw'r cytundeb hwn i rym o’r dyddiad y’i gwnaed tan 31 Rhagfyr 2018.

LLOFNODWYD ar 28 Chwefror 2018, gan:
Rebecca Hilsenrath – Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
a
Bruce Buck, Cadeirydd, Clwb Pêl-droed Chelsea

Y cynllun gweithredu
1. Darparu digon o leoedd gwylio ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn yn
Stamford Bridge.
Bydd Clwb Pêl-droed Chelsea’n cynyddu nifer y mannau ar gyfer cadeiriau olwyn
i o leiaf 212 (gyda’r nôd o gynyddu’r nifer i 219) a bydd yn ymdrechu hyd eithaf ei
allu i sicrhau fod y mannau ychwanegol wedi’u gosod yn y lleoliadau ac erbyn y
dyddiadau a nodir isod:
Lleoliad

Rheng Ganol Stand
Eisteddle’r Gorllewin
Rheng Is Eisteddle’r
Dwyrain (y cefn)
Rheng Is Eisteddle’r
Dwyrain (rhes flaen)
Rheng Is Eisteddle’r
Dwyrain (y cefn)

Nifer y mannau
ychwanegol ar gyfer
cadeiriau olwyn
2
1
11
16
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Rheng Is Eisteddle’r De
(y cefn)
Rheng Is Eisteddle’r
Gorllewin (rhes flaen)
Rheng Ganol Eisteddle’r
Gorllewin
Rheng Is Eisteddle’r
Dwyrain

34

Cyn cychwyn tymor 2018 /
19 yr Uwch Gynghrair

26
5
17

Mae Clwb Pêl-droed Chelsea’n cadw’r hawl i addasu’r prosiectau a ddisgrifir uchod
er mwyn cydymffurfio â rheolau cynllunio, rheoliadau adeiladu ac iechyd a
diogelwch, a ffactorau eraill. Os bydd Clwb Pêl-droed Chelsea o’r farn bod gofyn
addasu unrhyw un o’r prosiectau, bydd yn hysbysu’r Comisiwn gynted â bod modd
ac yn cyflwyno tystiolaeth i’r Comisiwn i ddangos bod angen yr addasiadau
perthnasol, neu’r oedi.
Os daw’n amlwg nad yw unrhyw un o’r prosiectau unigol a ddisgrifir uchod yn hyfyw,
mae Clwb Pêl-droed Chelsea’n ymrwymo i wneud ei orau glas i ganfod ac i gwblhau
prosiect arall a fydd yn darparu’r un faint o leoedd ar gyfer cadeiriau olwyn a bydd yn
cyflwyno tystiolaeth i’r Comisiwn o’i ymdrechion.

2. Darparu digon o “seddi hwylus a hawdd eu cyrraedd” penodol o safon
ddigon da ar gyfer pobl anabl sy’n gallu cerdded yn Stamford Bridge.
Mae Clwb Pêl-droed Chelsea’n ymrwymo i nodi Seddi Hwylus a Hawdd eu Cyrraedd
addas (gan gynnwys lleoliadau ac uchder priodol) yn Stamford Bridge a fydd yn fwy
na’r nifer yng nghanllawiau gofynnol y Gymdeithas Meysydd Chwarae (212).

3. Darparu digon o adnoddau toiled hygyrch o safon ddigonol yn Stamford
Bridge.
Mae Clwb Pêl-droed Chelsea wedi cymryd y camau a ddangosir yn y Cytundeb i
gynyddu nifer a safon adnoddau toiled hygyrch yn Stamford Bridge.
Bydd Clwb Pêl Droed Chelsea'n cynyddu nifer y toiledau hygyrch i ddarparu un toiled
hygyrch am bob 15 o fannau cadeiriau olwyn yn y stadiwm gyfan ac, os yn
ymarferol, ym mhob ardal o ddarpariaeth hygyrch. Bydd yn gwneud ei orau glas i
sicrhau bod y toiledau hygyrch ychwanegol yn cael eu darparu yn y lleoliadau ac
erbyn y terfyn amser a ddangosir isod.
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Lleoliad

Nifer y toiledau hygyrch Terfyn Amser
ychwanegol

Rheng Is Eisteddle’r 3

Cyn dechrau tymor 2018

Gorllewin

19 yr Uwch Gynghrair

Mae Clwb Pêl-droed Chelsea yn ymrwymo i ymgynghori gyda'r defnyddwyr cadeiriau
olwyn sy'n cael eu heffeithio pan fydd tocynnau'n cael eu gwerthu ar gyfer mannau
cadeiriau olwyn sydd ymhellach na 40 metr oddi wrth doiled hygyrch i wneud yn siŵr
fod y defnyddwyr cadeiriau olwyn yn fodlon aros yn y mannau hynny.

4. Bod digon o docynnau gemau ar gael i ddefnyddwyr anabl cadeiriau olwyn
ar gyfer gemau yn Stamford Bridge.
Bydd Clwb Pêl-droed Chelsea’n gosod mwy o docynnau gemau ar gael i
ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn unol â'r cynnydd yn y mannau ar eu cyfer fel y
dangosir yng ngweithred 1, yn amodol ar weithredu'r drefn o gyflwyno'n raddol er
mwyn cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch a rheoli adleoli'r cefnogwyr sy'n
cael eu heffeithio.

5. Paratoi "rota” ar wahân ar gyfer trefniadau tocynnau gemau yn Stamford
Bridge ar gyfer defnyddwyr anabl cadeiriau olwyn a / neu bobl anabl sy’n
gallu cerdded.
Bydd Clwb Pêl-droed Chelsea’n cyflwyno polisi newydd ar gyfer tocynnau i
ddefnyddwyr gwasanaeth anabl yn Stamford Bridge, yn dilyn cyfnod adolygu ac
ymgynghori gyda chefnogwyr anabl, gan gynnwys gyd’i gymdeithas cefnogwyr
anabl. Bydd y trefniadau tocynnau newydd yn cael eu cyflwyno ar ddechrau tymor
2018-19 pan roddir y gorau i'r trefniadau tocynnau "rota".

6. Darparu tocynnau tymor gemau i ffwrdd i bobl anabl neu bobl gydag
anableddau penodol.
Mae Clwb Pêl-droed Chelsea’n ymgymryd i adolygu'r dewisiadau ar gyfer ailgyflwyno tocynnau tymor gemau i ffwrdd i bobl anabl ar gyfer tymor 2018-19. Mae
hyn yn rhan o adolygiad ehangach o’i bolisi tocynnau ar gyfer defnyddwyr
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gwasanaeth anabl a bydd yn cynnwys ymgynghori gyda chefnogwyr anabl, gan
gynnwys ei gymdeithas cefnogwyr anabl.

7. Darparu defnyddiau gwybodaeth a dogfennau mewn ffurfiau gwahanol,
hygyrch.
Bydd Clwb Pêl-droed Chelsea’n adolygu safon ei ddarpariaeth gwybodaeth a
dogfennau ar gyfer cefnogwyr anabl, gan gynnwys a yw gwybodaeth a defnyddiau
o'r fath ar gael mewn ffurfiau hygyrch a pha mor dda mae'r gwasanaeth yn cael ei
hyrwyddo i'w holl gefnogwyr.

8. Amserlen ar gyfer ymgynghori gyda chefnogwyr
Mae Clwb Pêl-droed Chelsea’n ymrwymo i ymgynghori gyda'i gefnogwyr anabl, gan
gynnwys gyda’i gymdeithas cefnogwyr anabl, ynghylch y materion sydd wedi'u
cynnwys yn y Cynllun Gweithredu hwn ac ynghylch meysydd ychwanegol lle gellid
gwella ymhellach brofiadau cefnogwyr anabl yn Stamford Bridge. Bydd Chelsea'n
rhannu gyda’r Comisiwn ganlyniadau unrhyw ymgynghoriad, tystiolaeth o ystyried
hynny ac unrhyw benderfyniadau i addasu neu wella’r Cynllun Gweithredu.
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Cysylltiadau

Mae'r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol cysylltiedig ar
gael ar wefan y Comisiwn: www.equalityhumanrights.com.
Gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau a sylwadau parthed y cyhoeddiad hwn at:
correspondence@equalityhumanrights.com. Mae'r Comisiwn yn croesawu eich
adborth.
Fformatau amgen
Mae'r cyhoeddiad hwn hefyd ar gael fel ffeil Microsoft Word o
www.equalityhumanrights.com. Am wybodaeth ar gael mynediad at gyhoeddiadau'r
Comisiwn ar ffurf amgen, cysylltwch â: correspondence@equalityhumanrights.com.

EASS
Am gyngor, gwybodaeth neu arweiniad ar faterion cydraddoldeb, gwahaniaethu neu
hawliau dynol, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb,
gwasanaeth am ddim ac annibynnol.
Gwefan

www.equalityadvisoryservice.com

Ffôn

0808 800 0082

Ffôn testun 0808 800 0084
Oriau

09:00 tan 19:00 (Llun i Wener)
10:00 tan 14:00 (Sadwrn)

Post

FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521
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