
 

CYMDEITHAS BÊL-DROED CYMRU Cyf  

FFURFLEN FFWTSAL AR GYFER 
 OEDOLION DI-GONTRACT (J11) 

ADRAN A – MANYLION Y CHWARAEWR 
Mae’n RHAID i’r chwaraewr lenwi POB RHAN o’r adran hon mewn LLYTHRENNAU BRAS YN UNIG: 

Enw(au) cyntaf: 
 
 

Cyfenw: 

Enw CLWB A GWLAD FFWTSAL yr oeddech wedi’u cofrestru â nhw yn flaenorol: 

 

 

Dyddiad geni: 

 

Mae’n rhaid ceisio Caniatâd Rhyngwladol ar gyfer unrhyw chwaraewr sydd wedi cofrestru y tu allan i Gymru yn flaenorol. Er mwyn gwneud cais 
am hyn, ticiwch y blwch  

 

Cyfeiriad post presennol: 
 
 
 
Cod post: 

Man geni (tref a gwlad): 

 
 

Mae CBDC yn ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd eich gwybodaeth bersonol. Caiff yr holl wybodaeth bersonol a nodir ar y ffurflen hon ei chadw yn unol â 
Deddf Diogelu Data 1998. Er mwyn gweld at ba ddibenion yr ydym ni’n cadw eich manylion personol, cymerwch gip ar Bolisi Preifatrwydd Portal CRM 
CBDC sydd ar gael gan ysgrifennydd eich clwb neu drwy www.faw.org.uk. Gallwch hefyd wneud cais i CBDC drwy ffonio 02920 435830. Drwy lenwi’r ffurflen 
hon rydych chi’n cadarnhau: 

1. Eich bod wedi darllen a deall Polisi Preifatrwydd Portal CRM CBDC 
2. Eich bod yn caniatáu i’ch gwybodaeth bersonol gael ei dal a’i rhannu yn unol â Pholisi Preifatrwydd y Portal CRM 

 
Rwyf i, drwy hyn, yn caniatáu i gael fy nghofrestru fel chwaraewr Ffwtsal digontract ar gyfer                                                                                                                                                                                                      

yn ystod tymor  2017 - 18      yn y gynghrair Ffwtsal a nodir isod: 

 

A phob cynghrair a chystadleuaeth Ffwtsal berthnasol y mae’r clwb a enwir uchod yn cymryd rhan ynddynt. 

Rhif Cofrestru Chwaraewr CBDC (i’w lenwi gan 
Ysgrifennydd y Clwb os yw’r wybodaeth ar gael): 

Llofnod y Chwaraewr: 

 

Dyddiad Llofnodi:       

ADRAN B – UNIONDEB (INTEGRITY) 
Fel Chwaraewr Clwb Cymwys, rwy’n derbyn fy nghyfrifoldeb i bêl-droed yng Nghymru. Rwy’n ymwybodol o Reolau 38.1.4 a 38.1.5 Cymdeithas Bêl-droed 
Cymru mewn perthynas ag uniondeb gemau a chystadlaethau, betio a thwyllo i ddylanwadu ar ganlyniadau gemau. Rwyf hefyd yn cadarnhau fy mod wedi 
derbyn y daflen wybodaeth atodedig. 
 
Llofnod y Chwaraewr:                                                                                                                 Dyddiad Llofnodi: 

ADRAN C – MANYLION Y CLWB 
Mae’n RHAID i Ysgrifennydd y Clwb lenwi POB RHAN o’r adran hon mewn LLYTHRENNAU BRAS YN UNIG: 

Enw’r ysgrifennydd: 
 

Cyfeiriad post presennol: 
 
 
Cod post: 

Nodwch gyfeiriad e-bost wrth wneud cais am Ganiatâd Rhyngwladol: 
 
 

Llofnodwyr Awdurdodedig (Ysgrifennydd neu Swyddog Cyfatebol / 

Cadeirydd neu Swyddog Cyfatebol) 

 

 

Dyddiad: 

MAE’N RHAID I YSGRIFENNYDD Y CLWB SICRHAU BOD Y FFURFLEN GOFRESTRU HON YN CAEL EI HANFON AT YSGRIFENNYDD COFRESTRU CYNGHRAIR FFWTSAL Y CLWB 

YN UNOL Â RHEOLAU CBDC, COFIWCH NODI’R CANLYNOL: 

• Dim ond gydag UN Clwb Ffwtsal ar y tro y gall chwaraewr gofrestru.  

• Gall chwaraewr gofrestru ag uchafswm o DRI chlwb Ffwtsal mewn unrhyw dymor. Yn ystod y cyfnod hwn, dim ond ar gyfer DAU glwb Ffwtsal y mae’r chwaraewr 
yn gymwys i chwarae iddynt. 

• Dim ond yn ystod cyfnod cofrestru penodol y gall chwaraewr gofrestru. 

• Dim ond os yw chwaraewr wedi cofrestru â Chymdeithas Bêl-droed Cymru a bod y ffurflen gofrestru berthnasol wedi dod i law cyn 5pm ar y diwrnod gwaith olaf 
cyn diwrnod y gêm y mae’r chwaraewr yn dymuno cymryd rhan ynddi y mae’n gymwys i gymryd rhan. 

• Gall chwaraewr Ffwtsal gofrestru ag UN clwb Ffwtsal ac UN clwb ’11 bob ochr’, cyn belled â nad yw’r chwaraewr yn chwarae pêl-droed proffesiynol gyda’r clwb 
’11 bob ochr’. Nid oes gofyn i’r clybiau hyn fod yn gysylltiedig â’r un Gymdeithas Genedlaethol. 

• Nid oes yr un chwaraewr sydd wedi’i gofrestru ar y ffurflen ddigontract hon yn gymwys i dderbyn taliadau ar wahân i dreuliau (expenses). Mae’n rhaid cofnodi 
pob cais am dreuliau. 

 

 

http://www.faw.org.uk/

