
 

 
Cerdyn Rhagoriaeth: FFURFLEN GAIS 

       
 
Manylion Personol 
Teitl  Enw  Cyfenw  

Cyfeiriad  

  
Cod Post  e-bost  

Ffôn   Ffôn symudol  

Dyddiad geni  Oed  
 

Eich Chwaraeon / Sgwad  
Ym mha chwaraeon rydych chi wedi cael anrhydedd?  

Ydy’ch Corff Llywodraethu Cenedlaethol (NGB) yn cael ei gydnabod gan Gyngor 
Chwaraeon Cymru?   

Ydy   Nac ydy  

Ydych chi’n aelod o Sgwad Genedlaethol ar gyfer eich Chwaraeon Ydw  
 

 Nac ydw  

Rhowch fanylion 
y sgwad: 

 

 

Eich Perfformiad Lefel Uchaf 
 
Safle pencampwriaeth uchaf yn ystod y 12 mis diwethaf (cyfeiriwch at y canllawiau  ar gyfer y meini prawf) – os yn berthnasol 
Digwyddiad / Cystadleuaeth Lleoliad Dyddiad Safle 

    

    

    
    
    
 

Datganiad 
Mae’r wybodaeth a roddir yn y ffurflen hon yn wir ac yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth.   
Rwy’n cytuno i gadw at yr holl amodau a restrir yn y pecyn cais ac i Gwmni Byw’n Iach rhannu gwybodaeth a lluniau ohonof fel rhan o 
ymgyrchoedd marchnata’r cwmni. 
 
Mae angen llofnod Rhiant/ Gwarchodwr i bob ymgeisydd o dan 16 oed. 
 
Llofnod  Dyddiad  

 
Rhiant/Gwarc
hodwr 

   

 
Rhestr wirio 
Os na fyddwch yn cynnwys unrhyw un o’r eitemau isod, bydd eich cais yn cael ei ddychwelyd atoch 
Ydych chi wedi cadw copi o’r ffurflen gais?  
Ydych chi wedi Talu?   £10 yn daladwy i:       Cyfrif         :  Byw’n Iach  
                                                                 Cod didoli : 20-35-70 
                                                                 Rhif cyfrif  : 20852414 
                                                                        Cyfeirnod  : Defnyddiwch RHG a enw’r ymgeisydd fel cyfeirnod 

 

 

Manylion y Corff Llywodraethu Ar Gyfer Gair Da 
Manylion Swyddog Datblygu Rhanbarthol neu Swyddog Perfformiad o’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol (NGB) bydd yn medru cefnogi eich cais. 
Enw  Cyfenw  

NGB  Swydd yn yr NGB  

Ffôn   E-bost  

 
 

e-bostiwch y ffurflen hon : alunjones2@bywniach.cymru 
 

Rheolwr Uned Partneriaethau 
Canolfan Byw’n Iach Arfon 
Ffordd Bethel, Caernarfon 

Gwynedd 
LL55 1HW 
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