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Annwyl Jack,   
 
Diolch am eich llythyr ynglŷn â deiseb am adolygiad annibynnol o broses Cymdeithas Bêl-
droed Cymru ar gyfer Haen 1 a Haen 2 Cynghreiriau Menywod Cymru.  
 
Mater i Gymdeithas Bêl-droed Cymru, fel y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer pêl-
droed yng Nghymru, yw ailstrwythuro'r gêm i fenywod. Am fod Cymdeithas Bêl-droed 
Cymru yn gorff annibynnol, nad yw'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru na'r corff rydym 
yn ei noddi, sef Chwaraeon Cymru, nid yw cynnal adolygiad annibynnol o fewn ein cylch 
gwaith.  
 
Er bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phob Corff Chwaraeon Cenedlaethol yng 
Nghymru i sicrhau bod ein huchelgais ar gyfer mynediad cynhwysol i chwaraeon yng 
Nghymru yn cael ei wireddu, ni allwn gymryd rhan yn y gwaith o lywodraethu corff 
annibynnol, er y gallwn gynnig cyngor ac arweiniad os oes angen. Gyda hynny mewn 
golwg, rwyf wedi cwrdd â Chymdeithas Bêl-droed Cymru ers i'r ailstrwythuro gael ei 
gyhoeddi, er mwyn cael gwybodaeth well am eu cynlluniau ac i ddysgu a fydd unrhyw 
benderfyniadau'n effeithio ar gyfranogiad menywod yn y gêm.  
 
Yn y cyfarfod hwnnw â Chymdeithas Bêl-droed Cymru, trafodwyd y broses ailstrwythuro, a 
sut y gwnaethant  benderfynu pa glybiau a fyddai yn y cynghreiriau newydd hyn –  
goruchwyliodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru broses ymgeisio agored a oedd yn cynnwys 
dau gam.   
 
Y cam cyntaf oedd proses dyfarnu trwydded gychwynnol lle rhoddodd clybiau dystiolaeth i 
ddangos eu bod yn bodloni'r meini prawf sylfaenol ar gyfer pob lefel. Yn yr ail gam, 
cyflwynodd y clybiau llwyddiannus hynny eu cynlluniau datblygu i banel a oedd yn cynnwys 
cynrychiolwyr o Gymdeithas Bêl-droed Cymru, Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed 
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Cymru ac aelod panel annibynnol o FIFA (Sue Ronan, sy'n arbenigwr technegol, cyn reolwr 
rhyngwladol a phennaeth pêl-droed menywod Cymdeithas Pêl-droed Iwerddon), a asesodd 
glybiau ar draws saith maes allweddol. Roedd tri o'r rhain yn 'feysydd craidd' (ac yn ennill 
marciau dwbl), sef Chwaraeon (gan ystyried perfformiad blaenorol yn y Gynghrair), 
Cynaliadwyedd Ariannol ac Adnoddau Dynol. Yn ystod y broses hon, ni leisiodd unrhyw 
glwb bryderon wrth Gymdeithas Bêl-droed Cymru.  
 
Yn ogystal, sefydlodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru weithgor mewnol a gyfarfu sawl gwaith 
yn ystod yr adolygiad, ac a oedd yn cynnwys staff o’r adrannau canlynol o fewn Cymdeithas 
Bêl-droed Cymru ac Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru: Pêl-droed Ddomestig, 
Pêl-droed Ryngwladol, Datblygu Pêl-droed, Addysgu Hyfforddwyr a Chydymffurfiaeth. Bu 
Cymdeithas Bêl-droed Cymru hefyd yn gweithio'n agos gydag UEFA i edrych ar fodelau o’r 
arferion gorau o bob rhan o Ewrop i helpu i lywio ei phroses o wneud penderfyniadau. Yn 
allanol, cyfarfu Cymdeithas Bêl-droed Cymru â nifer o glybiau o wahanol lefelau o'r gêm 
ddomestig yng Nghymru, a chreu arolwg chwaraewyr ar-lein a gafodd ei gwblhau gan 419 o 
fenywod sy'n chwarae pêl-droed yng Nghymru ar hyn o bryd neu'n chwarae mewn tîm dan 
16 oed.  Rhoddodd yr arolwg ddealltwriaeth allweddol a helpodd i lunio'r strwythur newydd.  
 
Rwyf yn cefnogi’n llwyr uchelgais a ffocws Cymdeithas Bêl-droed Cymru wrth ddatblygu a 
gwella'r gêm i fenywod yng Nghymru. Fodd bynnag, yn ystod ein cyfarfod, eglurais fy mod 
yn disgwyl i Gymdeithas Bêl-droed Cymru gyfathrebu mewn modd mwy effeithiol yn y 
dyfodol, ac y dylai drafod y mater ymhellach â’r clybiau hynny sy'n teimlo bod yr 
ailstrwythuro wedi cael effaith andwyol arnynt, i drafod eu pryderon a sicrhau bod cymorth 
ar gael. 
 
Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi rhoi sicrwydd imi y bydd yn gwneud popeth o fewn 
ei gallu i gefnogi'r clybiau a'r chwaraewyr y mae'r newidiadau wedi cael effaith arnynt, ac i 
drafod yn agosach ac yn fwy rhagweithiol ag Aelodau'r Senedd a Llywodraeth Cymru yn y 
dyfodol. Rwyf hefyd wedi gofyn i swyddogion barhau i gynnal deialogau â Chymdeithas Bêl-
droed Cymru i sicrhau fy mod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf yn y dyfodol. Yn dilyn fy 
nghyfarfod â Chymdeithas Bêl-droed Cymru, cyhoeddais ddatganiad ysgrifenedig ar y 
mater hwn sydd wedi'i gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru yma.    
 
Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn ateb eich cwestiynau ond byddwn i’n hapus i roi unrhyw 
wybodaeth bellach ichi os oes angen. 
 
 
Yn gywir  
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