
CYMDEITHAS BÊL-DROED CYMRU Cyf  
FFURFLEN AR GYFER CHWARAEWR IAU DI-GONTRACT 

SY’N SYMUD CLWB (J10) 
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 yr oeddech wedi’u cofrestru â nhw yn flaenorol: Dyddiad geni: Man geni (tref a gwlad): 

Os yw chwaraewr yn symud o du allan i Gymru, mae’n rhaid ceisio Caniatâd Rhyngwladol gan ddefnyddio ffurflen gofrestru J8 

Cyfeiriad post presennol: 

Cod post: 

Cenedligrwydd: 

Rwy’n dymuno trosglwyddo cofrestriad (registration) di-gontract fy mab/merch o:   

Clwb Pêl-droed Blaenorol             Clwb Pêl-droed Newydd 

  i 

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

Llofnod rhiant/gwarcheidwad: 

Dyddiad llofnodi:   

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

Rwyf i 

trwy hyn yn caniatáu i’r chwaraewr a enwir uchod symud i’r clwb a enwir 

uchod. Rwy’n cadarnhau bod y chwaraewr a enwir uchod wedi’i gofrestru 

yn y gynghrair uchaf bosibl ar gyfer y tymor pêl-droed presennol a phob 

cynghrair berthnasol y mae’r ‘Clwb Pêl-droed Blaenorol’ a enwir uchod yn 

ymuno â nhw. 

Cyfeiriad yr Ysgrifennydd: 

Cod post: 

Rwyf i 

trwy hyn yn dymuno i’r chwaraewr a enwir uchod symud i’r clwb a enwir 

uchod. Rwy’n cadarnhau bod y chwaraewr a enwir uchod yn dymuno 

cofrestru â chynghrair ___________________________________________ 

ar gyfer y tîm dan ______ yn ystod tymor 2017 - 18 a phob cynghrair y 

mae’r ‘Clwb Newydd’ a enwir uchod yn ymuno â nhw. 

Cyfeiriad yr Ysgrifennydd: 

Cod post: 

Llofnodwyr Awdurdodedig (Ysgrifennydd neu Swddog Cyfatebol / 

Cadeirydd neu Swyddog Cyfatebol): 

Dyddiad: 

Llofnod yr Awdurdodedig (Ysgrifennydd neu Swddog Cyfatebol / 
Cadeirydd neu Swyddog Cyfatebol): 

Dyddiad: 

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

• Dim ond gydag UN Clwb Ieuenctid ar y tro y gall chwaraewr gofrestru. Drwy lenwi’r ffurflen hon, mae pob cofrestriad â’r clwb ieuenctid blaenorol
yn ddi-rym.

• Gall chwaraewr gofrestru ag uchafswm o DRI chlwb mewn unrhyw dymor. Yn ystod y cyfnod hwn, dim ond ar gyfer DAU glwb 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’r Gymdeithas y mae’n gymwys i gymryd rhan mewn gemau.

(Enw’r Ysgrifennydd Blaenorol) (Enw Ysgrifennydd y Clwb Newydd) 


