
 

 
 

Defnyddiwch y ffurflen hon i gyflwyno’ch hun ac i ddweud pam yr hoffech ddod ar y cwrs i Arweinwyr 
Ifanc. 

 

Amdanoch chi 
Teitl: Enw cyntaf:      Cyfenw:        

Dyddiad geni:   / /  Rhif Adnbod eDofE:         

Cyfeiriad:     

  _______________________________________________________  Cod post:   ______________  

Ffôn:   Symudol:   

E-bost:     

Gofynion arbennig (Llysieuol /mynediad ac ati):    

 Ble glywsoch chi am y cwrs hwn:    

Pam fyddech chi’n hoffi cymryd rhan yn Rhaglen Arweinwyr Ifanc DofE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datganiad y mentor 

Fe fydd angen i’ch Arweinydd DofE neu Reolwr gefnogi eich cais a rhoi cymorth i chi gyda’ch 

gwirfoddoli. 

 
Enw:   Canolfan:   

Ffôn:   Symudol:  

E-bost:    

 

Rwy’n cymeradwyo’r person ifanc hwn i gymryd rhan yn Rhaglen Arweinwyr Ifanc DofE yng 
Nghymru ac yn cadarnhau ei fod yn aelod gweithgar o DofE.  Rwy’n deall y bydd gofyn imi roi 
cefnogaeth barhaus i’r person ifanc hwn er mwyn sicrhau ei fod yn llwyddo gan gynnwys ei helpu i 
ddod o hyd i leoliad gwirfoddoli os bydd angen. 
Bydd gofyn i bob mentor ddilyn Cod Ymddygiad DofE. 

 
 

Arwyddwyd:   (Mentor) 

Ffurflen Gais - Mynd ati i Arwain 
Rhaglen Arweinwyr Ifanc y DofE yng Nghymru 

Glan Llyn 31ain Hyd – 2ail Tach 2019 
 



 
 

Datganiad yr ymgeisydd 
 
Mae’r wybodaeth a roddir amdanaf yn gywir (ticiwch os gwelwch yn dda). 

 
Nodwch fod y cwrs hwn yn cael ei gynnig yn rhad ac am ddim, gan ein bod wedi cael cyllid gan 
Western Power. Fodd bynnag, os archebwch chi le ar y cwrs ac yna ddim yn troi fyny neu’n canslo o 
fewn pythefnos i ddyddiad cychwyn y cwrs bydd yna gost o £60, gan y byddwn erbyn yr amser hwn 
wedi talu am elfennau na ellir eu had-dalu. 
 
Enw:    

Llofnod:    

Dyddiad:   / /  

 
 

Os ydych o dan 18 oed gofynnwch i riant/gwarcheidwad/gofalwr arwyddo isod os gwelwch yn 

dda.   
 

  Datganiad rhieni 
 

Rwy’n cytuno i’r person ifanc a enwir uchod gymryd rhan yn Rhaglen Arweinwyr Ifanc DofE yng 
Nghymru sy’n cael ei chydlynu gan DofE yng Nghymru. 
 
Enw:    

Llofnod:    

Dyddiad:   / /  

  
 
 
 
 

Mae’n bosibl y bydd ffotograffau/fideos yn cael eu cymryd a’u defnyddio yng nghyhoeddiadau DofE 
neu ar wefan DofE.  Ticiwch yma os NAD ydych yn fodlon i ffotograffau sy’n eich cynnwys gael eu 
defnyddio yn y ffyrdd hyn:  

 
 
 
 

 

Anfonwch y ffurflen  

hon gyda llofnod eich mentor i: 
 
 

Gwobr Dug Caeredin, 

Llawr Cyntaf, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, ABERHONDDU, 

Powys, LD3 7HP   

01874 623086 

wales@DofE.org 

 

Diogelu Data 

Caiff manylion cyfranogwyr y cwrs eu storio gan y DofE er mwyn cofnodi presenoldeb ar gyrsiau, darparu 

gwybodaeth ystadegol a chynnal cofnodion hyfforddi unigol, rhanbarthol, cenedlaethol a Sefydliadau 

Trwyddedig. Nid ydym yn rhannu eich manylion gydag unrhyw sefydliad arall. Mae ein datganiad preifatrwydd 

ar gael yma: https://www.dofe.org/privacy-statement/ 

mailto:wales@DofE.org
https://www.dofe.org/privacy-statement/

