
CYMDEITHAS BÊL-DROED CYMRU Cyf 
FFURFLEN GANSLO - ACADEMI (JA2) 

 

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

Enw(au) cyntaf: 
 
 

Cyfenw: 

Enw’r Academi: 

 

 

Dyddiad geni: 

 

Grŵp oedran (rhowch gylch): 
 

                                                                                D10        D11         D12         D13         D14         D15          D16 

Rheswm dros ganslo (ticiwch): 
 
Dwy ochr yn canslo   Torri’r Cod Ymddygiad        Chwaraewr eisiau gadael            Academi yn rhyddhau          Anaf         Chwaraewr ddim yn mynychu rhagor 

 
 
 
 
Arall (nodwch): ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ADRAN B – MANYLION A LLOFNOD RHIANT / GWARCHEIDWAD  
  Mae’n RHAID llenwi’r adran hon YN LLAWN mewn LLYTHRENNAU BRAS YN UNIG: 

Enw llawn rhiant / 
gwarcheidwad: 

 

Rwyf i, y (Rhiant/Gwarcheidwad) sydd wedi arwyddo isod, trwy hyn yn caniatáu i’r wybodaeth hon gael ei storio gan CBDC at ddibenion gweinyddol yn unig ac yn unol â 
Deddf Diogelu Data 1998. 
 
At hynny, rwyf i, y (Rhiant/Gwarcheidwad) sydd wedi arwyddo isod, yn dymuno canslo cofrestriad y chwaraewr uchod fel chwaraewr academi ar gyfer yr Academi a enwir 
uchod o ddyddiad ‘Llofnod y Chwaraewr’ a nodir isod. 

Llofnod rhiant / gwarcheidwad: 
 
 
Dyddiad llofnodi: 

Llofnod 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: 

Ar ran yr Academi a enwir uchod, rwy’n cytuno i ganslo cofrestriad y chwaraewr academi a enwir uchod o ddyddiad ‘Llofnod y Chwaraewr’ (gweler uchod). 
 
Os nad yw’r chwaraewr bellach yn mynychu’r Academi, gallaf gadarnhau fy mod wedi gwneud pob ymgais rhesymol i gysylltu â’r chwaraewr a rhiant/gwarcheidwad y 
chwaraewr i gael llofnod. 
 
Rwy’n cadarnhau bod yr Academi wedi dilyn pob protocol mewn perthynas â’r Rheoliadau Academi. 
 
Rwy’n deall bod yn rhaid dychwelyd y ffurflen hon at Gymdeithas Bêl-droed Cymru yn syth ar ôl ei llenwi, a hynny at: 

Adran Gofrestru 
11-12 Cwrt Neifion 
Ffordd Blaen y Gad 
Caerdydd 
CF24 5PJ 
 
Neu gallwch sganio ac e-bostio’r ffurflen ganslo hon at registrations@faw.co.uk i’w phrosesu. 

Enw’r ysgrifennydd: Cyfeiriad post presennol: 
 
 
 
Cod post: 

Cyfeiriad e-bost: 
 
 

Llofnodwyr Awdurdodedig (Ysgrifennydd neu Swyddog Cyfatebol / 

Cadeirydd neu Swyddog Cyfatebol) 

 

Dyddiad:- 

 

Ar ôl i’r ffurflen hon ddod i law, bydd CBDC yn mynd ati i ganslo’r cofrestriad a bydd y chwaraewr yn gymwys i fynychu Academi arall yn ddibynnol ar Reolau a 
Rheoliadau CBDC. 

      



 


