RHAGLEN
FODERNEIDDIO
CBDC.

GWEITHREDU
SYSTEM RHEOLI
ˆ
PEL-DROED
NEWYDD.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC)
wrthi’n gweithredu ‘Rhaglen Foderneiddio’
ar draws y sefydliad a fydd yn newid y drefn
bresennol a dyfodol pêl-droed Cymru.
Mae’r broses foderneiddio hon yn cynnwys
cyflwyno COMET — y System Rheoli
Pêl-droed newydd, Adolygu Pyramid CBDC
a’r newidiadau sylweddol o ran llywodraethu.
Mae’r wybodaeth a ganlyn yn disgrifio pam
fod y newidiadau hyn yn digwydd, y cynnydd
sy’n cael ei wneud a’r camau nesaf ar gyfer
eich clybiau.

Beth sy’n digwydd?
Mae CBDC yn gweithredu System Rheoli Pêl-droed newydd
a fydd yn cael ei defnyddio ym mhob rhan o bêl-droed Cymru.
Cafodd y system COMET newydd ei chreu yn 2004 a chaiff ei
defnyddio gan 41 o 211 o Gymdeithasau Aelod FIFA ar hyn o bryd.
Mae’r System Rheoli Pêl-droed integredig newydd yn
system ar-lein sy’n cwmpasu’r prif brosesau, data a thrafodion
sy’n digwydd o fewn pêl-droed yng Nghymru. Bydd y system
gysylltiedig hon o brosesau yn cynnwys, ond heb fod yn
gyfyngedig i; cofrestru, disgyblu, swyddogion gemau, gemau
a chanlyniadau gemau.
Bydd y system integredig yn cael ei defnyddio gan y timau
Cenedlaethol hyd at bêl-droed ar lawr gwlad, er mwyn sicrhau
bod yr holl wybodaeth a phrosesau ar y system yn gywir ac
yn amserol.
Pryd?
Bydd y system newydd yn cael ei gweithredu dros y ddau dymor
nesaf a bydd yr holl gofrestriadau chwaraewyr yn cael eu prosesu
drwy COMET o ddechrau tymor 2019/20 season. Ni fydd y system
(FSI) bresennol yn cael ei defnyddio ar ôl i’r tymor hwn ddod i ben.
Pam ein bod ni’n newid y system bresennol?
Nid yw’r systemau a’r prosesau presennol bellach yn addas at
eu diben, ac maent yn rhoi baich enfawr ar glybiau, cynghreiriau
a swyddogion gemau.
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Ni fydd gofyn i glwb, cynghrair neu swyddog
gêm dalu i ddefnyddio’r system
Gellir ei defnyddio unrhyw le ar unrhyw adeg —
mae’n gweithio ar ffonau clyfar ac e-lechi (tablets)
Bydd yn lleihau cryn dipyn ar y baich gweinyddol
ar glybiau, cynghreiriau a swyddogion gemau
Bydd yr holl daliadau yn ganolog ac yn cael eu
prosesu ar-lein — ni fydd gofyn anfon sieciau yn y post
Cyfathrebu symlach ac amser real gyda chwaraewyr
a swyddogion gemau (e.e. newidiadau mewn gemau)
Cyflwyno cofrestriadau chwaraewyr oes —
dim angen llenwi ffurflenni papur pob tymor
Taflenni timau electronig gyda lluniau chwaraewyr
Canolfan sgoriau gemau byw gyda sgoriau’n cael
eu cyhoeddi’n awtomatig ar wefannau cyhoeddus
Adrodd ar ganlyniadau gemau yn electronig gyda
thablau cynghrair yn cael eu diweddaru o fewn munudau
i’r chwiban olaf
Ystadegau timau a chwaraewyr defnyddiol
(e.e. munudau a gemau a chwaraewyd, dadansoddiad
o bryd y cafodd goliau eu sgorio ac ati)
Gallu cyflwyno adroddiadau disgyblu yn electronig
a diweddaru cymhwyster chwaraewr i chwarae
mewn amser real

Dylai pob clwb a chynghrair nawr ddechrau ar y broses
o nodi dau unigolyn i fod yn ‘Bencampwyr System COMET’.
Rhain fydd prif ddefnyddwyr y system a byddant yn cael
hyfforddiant helaeth gan CBDC.
Bydd ‘Pencampwyr System COMET’ yn cydweithio’n
agos â CBDC ac yn trosglwyddo gwybodaeth a hyfforddiant
i wirfoddolwyr eraill o fewn eu clwb.
Gall clybiau a chynghreiriau ddewis eu ‘Pencampwyr’
eu hunain — nid oes yn rhaid iddynt fod yn unigolion sydd
eisoes ar bwyllgor eu clwb / cynghrair.
Dros y misoedd nesaf, bydd CBDC yn darparu’r
holl glybiau a chynghreiriau â’r gefnogaeth a’r wybodaeth
angenrheidiol (e.e. rôl ‘Pencampwyr System COMET’,
gofynion sgiliau, rhaglen hyfforddi arfaethedig ac ati)
i sicrhau bod y system newydd yn cael ei gweithredu
yn llwyddiannus.
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Diweddariad COMET
Dyfarnwr: Bryn Markham-Jones
Cystadleuaeth: Uwch Gynghrair JD Cymru
Gêm: Bala Town – Llandudno
Dyddiad / amser: 14.09.2019 14:30

Pam fod angen Adolygu’r Pyramid?

ADOLYGU
PYRAMID
ˆ
PEL-DROED
DOMESTIG
CBDC.

Un o brif amcanion “Gweledigaeth a Chynllun Strategol CBDC
ar gyfer pêl-droed hyd at 2020” yw cael “Clybiau cryfach yn
gweithredu ar lefelau 1 a 2, ar ôl ail-strwythuro Pyramid CBDC
yn llwyddiannus a chael mwy o glybiau yn ennill y Drwydded
Genedlaethol.”
Sefydlwyd yr Adolygiad i sicrhau bod y Gymdeithas
yn mynd i’r afael â’r amcan sylfaenol hwn gyda’r nod o wella’r
gêm ddomestig yng Nghymru a datblygu dull cyson ar bob
lefel o’r Pyramid.
At hynny, mae CBDC yn pryderu bod nifer cynyddol o
glybiau yn Haenau 3 a 4 o byramid CBDC yng Nghanolbarth
a Gogledd Cymru wedi rhoi’r gorau iddi yn y ddau dymor
diwethaf (8 clwb yn 2017/18 a 5 clwb hyd yn hyn yn 2018/19).
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Pyramid CBDC —
Tymor 2018/19

Haen 1
12 clwb

Uwch Gynghrair CBDC

Haen 2
32 clwb
Huws Gray Alliance

Haen 3
64 clwb

Haen 4
64 clwb

Adran 1 Cynghrair
Pêl-droed Cymru

Uwch
Gynghrair
Cenedlaethol
Cymru

Adran 1
Cynghrair
Undebol
Cymru

Adran 1
Cynghrair
Canolbarth
Cymru

Adran 2
Cynghrair
Pêl-droed
Cymru

Adran 1
Cynghrair
Cenedlaethol
Cymru

Adran 2
Cynghrair
Undebol
Cymru

Adran 2
Cynghrair
Canolbarth
Cymru

Adran 3
Cynghrair
Pêl-droed
Cymru

Cyfanswm:
172 clwb

Haen 5 ac is:
cyfrifoldeb y Cymdeithasau Ardal

Pyramid CBDC —
Tymor 2019/20

Pyramid CBDC —
Tymor 2020/21

Wedi’i gadarnhau gan y Bwrdd Gêm Cenedlaethol 28.03.2018
(Fel sydd wedi’i ddiwygio gan y Cyngor 27.04.2018)
Strwythr Pyramid Cynghrair ar ddechrau tymor 2019/20

Haen 1
12 clwb

Haen 2
32 clwb

Haen 3
64 clwb

Haen 4
64 clwb

System
Genedlaethol
Haen 1
12 clwb

Uwch Gynghrair CBDC

Pencampwriaeth
Gogledd a Chanolbarth
CBDC

Pencampwriaeth
De a Chanolbarth
CBDC

Uwch
Gynghrair
Cenedlaethol
Cymru

Adran 1
Cynghrair
Undebol
Cymru

Adran 1
Cynghrair
Canolbarth
Cymru

Adran 2
Cynghrair
Pêl-droed
Cymru

Adran 1
Cynghrair
Cenedlaethol
Cymru

Adran 2
Cynghrair
Undebol
Cymru

Adran 2
Cynghrair
Canolbarth
Cymru

Adran 3
Cynghrair
Pêl-droed
Cymru

Cyfanswm:
172 clwb

System
Genedlaethol
Haen 2
32 clwb

System
Ranbarthol
Haen 3
64 clwb

Uwch Gynghrair CBDC

Pencampwriaeth
Gogledd a Chanolbarth
CBDC

Cynghrair 1
CBDC
(Rhanbarth 1)

Cynghrair 1
CBDC
(Rhanbarth 2)

Pencampwriaeth
De a Chanolbarth
CBDC

Cynghrair 1
CBDC
(Rhanbarth 3)

Cyfanswm:
108 clwb

Haen 5 ac is:
cyfrifoldeb y Cymdeithasau Ardal

Haen 4 ac is:
cyfrifoldeb y Cymdeithasau Ardal

Cynghrair 4
(Rhanbarth 4)

DYRCHAFU
A DIRADDIO.
Yn dilyn yr ailstrwythuro, bydd dyrchafu
a diraddio o’r haenau perthnasol fel a ganlyn:
Haen 2 i Haen 1:
—
Pencampwyr y Gynghrair yn cael eu dyrchafu (neu’r tîm
a ddaw’n ail os na chaiff trwydded Haen 1 ei hennill)
—
Dau glwb Haen 1 yn cael eu diraddio
—
Penderfynu ar ddosbarthiad daearyddol ar ôl
cadarnhau’r 32 o glybiau
Haen 3 i Haen 2:
—
Pencampwyr y Gynghrair yn cael eu dyrchafu
—
Gemau ail-gyfle i’r ddau dîm ddaw yn ail
—
Dau glwb yn cael eu diraddio o bob cynghrair
—
Penderfynu ar ddosbarthiad daearyddol ar ôl
cadarnhau’r 64 o glybiau
Haen 4 i Haen 3:
—
Tri chlwb ar y gwaelod yn cael eu diraddio o bob 		
Cynghrair Haen 3, gyda 2 glwb ym mhob Cymdeithas 		
Ardal yn gallu cael eu dyrchafu

Beth sy’n digwydd a phryd?
O dymor 2019/20 ymlaen, bydd CBDC yn berchen ar Haen 2
y Pyramid ac yn ei weinyddu; sef ‘Pencampwriaeth y Gogledd’
a ‘Phencampwriaeth y De’. Bydd Pwyllgor Rheoli’r Cynghreiriau
‘Pencampwriaeth’ hyn yn dod o dan awdurdodaeth CBDC drwy ei
bwyllgorau sefydlog. Bydd CBDC hefyd yn penodi ysgrifenyddion
cynghreiriau ‘Pencampwriaeth’ i sicrhau bod y cynghreiriau yn
gweithredu yn effeithiol.
Fel y soniwyd yn flaenorol, bydd System Rheoli Pêl-droed
newydd COMET yn orfodol ar gyfer Cynghreiriau a Chlybiau Haen
1 a 2. Bydd y broses o gofrestru chwaraewyr drwy gydol Haen 2
yn cael ei rheoli drwy Adran Gofrestriadau CBDC. Fodd bynnag,
ni fydd unrhyw newid i weithdrefnau disgyblu.
Yn dilyn yr ailstrwythuro, bydd pob lefel o dan Haen 3 yn
cael ei diffinio fel pêl-droed cymunedol, gyda’r Cymdeithasau
Ardal felly’n gyfrifol am weinyddu’r cynghreiriau. Bydd Cynghrair
Bêl-droed Cymru, fel cynghrair sydd wedi’i sefydlu yn y De, yn
gweinyddu’r rhanbarthau perthnasol yn Haen 3 a bydd un ai
un neu ddau o’r Cynghreiriau Uniongyrchol Cysylltiedig (neu
gorff trefnu newydd) yn cael eu sefydlu gan CBDC i weinyddu’r
rhanbarthau perthnasol sy’n gweithredu yng Ngogledd Cymru
ar Haen 3 y Pyramid.
Bydd ailstrwythuro Haen 3, Haen 4 ac is yn cael ei weithredu
ar gyfer tymor 2020/21.

Sut mae CBDC yn bwrw ymlaen â’r gwaith hwn?
Mae nifer o ddatblygiadau yn digwydd ar hyn o bryd o fewn
CBDC i ddatblygu’r cynghreiriau ‘Pencampwriaeth’ newydd.
Mae Adran Fasnachol CBDC wedi gwneud cryn dipyn o
waith ar ddatblygu brand y ‘Bencampwriaeth’ newydd a bydd
yn targedu cwmnïau am brif noddwr a chytundebau masnachol
VIK (Gwerth mewn Caredigrwydd) dros y misoedd nesaf.
Mae Adran y Cyfryngau CBDC hefyd wedi dechrau ar
eu gwaith ar ddatblygu’r cyfryngau ar gyfer y ‘Bencampwriaeth’
(e.e. gwefan, cyfryngau cymdeithasol) a bydd rolau yn cael
eu rhoi i staff newydd a phresennol CBDC i weithio’n agosach
â chlybiau ‘Pencampwriaeth’.
Yn ogystal â hyn, mae CBDC yn gweithio â’u
cyfreithwyr i ddrafftio Rheolau Cynghrair y ‘Bencampwriaeth’
i’w cymeradwyo gan CBDC erbyn mis Rhagfyr 2018.
Roedd tymor presennol 2018/19 yn un arloesol i CBDC
wrth i Feini Prawf Meysydd Chwarae Cenedlaethol ar gyfer
Clybiau Haen 2 gael eu cyflwyno’n orfodol am y tro cyntaf
erioed. Llwyddodd cyfanswm o 44 o glybiau i gyrraedd y
safonau a gellir gweld a mwynhau llwyddiant Meini Prawf
Meysydd Chwarae Haen 2 CBDC ar lawer o feysydd ar hyd
a lled Cymru.
Bydd hyn yn cael ei ehangu i Glybiau Haen 3 cyn tymor
2020/21 wrth i Feini Prawf Meysydd Chwarae Haen 3 CBDC
ddod yn orfodol i Glybiau Haen 3 arfaethedig yn y strwythur
newydd ar 30 Ebrill 2020.

Beth sy’n digwydd nawr?
Byddwn yn canfasio clybiau ar eu gofynion ar gyfer timau
ifanc ac ail dimau ac ati ar draws clybiau Haen 2 a Haen 3,
a bydd CBDC yn sicrhau y caiff eu hanghenion eu hwyluso.
Mae pob clwb yn Haen 3 yng Nghymru wedi cael
Cynlluniau Gweithredu gan CBDC i’w helpu i gyflawni Meini
Prawf Meysydd Chwarae Haen 3 CBDC erbyn y dyddiad cau
o 30 Ebrill 2020.
Bydd CBDC yn darparu hyfforddiant cyfryngau i Swyddog
Cyfryngau pob clwb. Bydd yn cael ei ddarparu i glybiau yn rhad
ac am ddim. Bydd yn galluogi strategaeth gyfathrebu gyson
ar draws y cynghreiriau yn ogystal â datblygu ac uwch-sgilio
gwirfoddolwyr eich clwb.
Mae nifer o Gwestiynau Cyffredin am yr Adolygiad,
sy’n cynnwys atebion i gwestiynau ar yr effaith ar ddyfarnu,
cyllid, y broses ymgynghori a mwy, ar gael drwy:
faw.cymru/en/about-faw/domestic/pyramid-review/

ADOLYGIAD
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Beth sy’n digwydd?
O ganlyniad, bydd Cyngor CBDC yn sefydlu Bwrdd
Gweithredol symlach sy’n cynnwys 11 o Gyfarwyddwyr
y cwmni. Bydd hyn yn cynnwys:
— 		 Y Llywydd
— 		 Tri Swyddog
— 		 Tri Aelod Cyngor etholedig
— 		 Cadeirydd annibynnol
— 		 Dau Gyfarwyddwr annibynnol
— 		 Y Prif Weithredwr
Bydd Bwrdd y Gêm Genedlaethol, Panel Uwch Gynghrair
Cymru a Phanel Uwch Gynghrair Menywod Cymru hefyd
yn cael eu disodli gan Fwrdd Cynghreiriau Cenedlaethol
a Bwrdd Cwpanau Cenedlaethol.
Bydd Cadeiryddion Bwrdd y Gêm Gymunedol, Bwrdd
Cynghreiriau Cenedlaethol, Bwrdd Cwpanau Cenedlaethol
a Bwrdd Gemau Rhyngwladol yna’n adrodd i’r Bwrdd
Gweithredol a Chyngor CBDC yn rheolaidd.
Daw’r diwygiadau pwysig o ganlyniad i ganfyddiadau’r
Gweithgor Llywodraethu, a sefydlwyd ddiwedd 2017 i
adlewyrchu ar strwythurau llywodraethu a chylch gorchwyl
cyrff sy’n gwneud penderfyniadau.

Pam ein bod ni’n newid y Strwythur Llywodraethu?
Yr haf hwn, pleidleisiodd Cyngor Cymdeithas Bêl-droed
Cymru o blaid newidiadau llywodraethu sylweddol a fydd yn
moderneiddio ac yn cysoni’r ffordd y caiff penderfyniadau eu
gwneud ar faterion busnes a phêl-droed pwysig yng Nghymru.
Bydd y newidiadau hyn yn cyflymu’r broses o wneud
penderfyniadau, yn gwella atebolrwydd ac yn alinio’r
gymdeithas yn fwy effeithiol â FIFA, UEFA a disgwyliadau
rhanddeiliaid eraill.

Beth sy’n digwydd nawr?
Bydd y Gweithgor nawr yn bwrw ymlaen â cham nesaf
y gwaith, a fydd yn cynnwys adlewyrchu ar faterion eraill
gan gynnwys cynllunio ar gyfer olyniaeth a chynrychiolaeth
o’r gêm.
Bydd CBDC yn ymgynghori â’r Clybiau Aelod cyn
gweithredu’r newidiadau hyn, a fydd yn cynnwys newidiadau
i Reolau a Rheoliadau’r Gymdeithas.

AM RAGOR
O WYBODAETH.

Cymdeithas Bêl-droed Cymru
11–12 Cwrt Neifion
Ffordd Blaen y Gâd
Caerdydd CF24 5PJ
029 2043 5830
info@faw.co.uk
faw.cymru

