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Nod y DofE yw galluogi pobl ifanc i feithrin cred gydol oes ynddynt hwy 
eu hunain, eu cefnogi i fynd i’r afael â’u heriau eu hunain, dilyn yr hyn sy’n 
mynd â’u bryd, a darganfod talentau nad oeddynt yn ymwybodol eu bod 
yn meddu arnynt. Drwy fod yn Llysgennad Ifanc DofE Cymru, gallech 
ysbrydoli mwy o bobl ifanc yng Nghymru i gymryd y cam cyntaf ar eu taith 
DofE. 

Pwy yw Llysgenhadon Ifanc DofE Cymru? 

Rydym yn chwilio am bobl ifanc rhwng 16-24 oed sy’n byw yng Nghymru 
ac sydd wedi cwblhau o leiaf un lefel o’u Gwobr DofE neu’n dod i ddiwedd 
eu gwobr Aur i ymuno â ni fel Llysgenhadon Ifanc DofE Cymru. 

Rydym yn awyddus i’n Llysgenhadon Ifanc gynrychioli holl bobl ifanc 
Cymru, felly rydym yn chwilio am ystod o brofiadau o grŵp amrywiol o 
Gyfranogwyr DofE. Nid oes rhaid i chi fod yn feistr llywio, yn bencampwr 
chwaraeon nac yn arwr gwirfoddoli lleol, dim ond eich bod yn barod i 
rannu eich stori ac ysbrydoli eraill. 

Beth allwch chi ei ddisgwyl?

Fel Llysgennad Ifanc DofE Cymru, byddwch yn gweithio gyda phobl debyg 
i chi ledled Cymru sy’n rhannu eich brwdfrydedd tuag at Wobr DofE ac 
sy’n awyddus i hyrwyddo’r DofE fel cyfle i bob unigolyn ifanc. 

Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu’ch sgiliau ym meysydd fel siarad 
cyhoeddus, hyfforddiant ar gyfer y cyfryngau, ymgyrchoedd gweithredol 
cymdeithasol ac arweinyddiaeth, drwy raglen barhaus o ddigwyddiadau 
gydol y flwyddyn.
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Rydym yn awyddus i ragor o Lysgenhadon 
Ifanc ymuno â’n tîm yng Nghymru - i 

gynrychioli’r DofE mewn digwyddiadau, 
helpu i wneud penderfyniadau a hyrwyddo’r 

DofE ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  



Byddwn yn cynnal gweithdai, yn ymchwilio i adrannau amrywiol y Wobr 
DofE ac yn cyfrannu at wneud penderfyniadau er mwyn sicrhau bod DofE 
yn parhau i fod yn gyfle sydd ar gael i bawb.

Cewch gyfle hefyd i rannu’ch stori DofE yn ehangach a siarad yn 
nigwyddiadau DofE, ar-lein ac wyneb yn wyneb, a chwrdd â’n cefnogwyr 
cyswllt a Grŵp Busnes DofE Cymru. 

Mae’r rhaglen yn wirfoddol, ond telir am unrhyw gostau rhesymol cyn 
belled â’n bod yn cytuno ar y rhain gyda chi ymlaen llaw. Gall eich amser 
fel Llysgennad Ifanc gyfrannu at adran Gwirfoddoli eich eDofE!

Sut ydw i’n ymuno? 

I ddod yn Llysgennad Ifanc DofE Cymru, bydd angen i chi naill ai llenwi 
ffurflen mynegi diddordeb neu gael eich enwebu gan eich Arweinydd 
DofE drwy’r ffurflen Microsoft Form hon.

Yna byddwn yn cysylltu â chi i gael sgwrs bellach ac i drafod y rôl yn 
fanylach. 
 
Os ydych dan 18 oed, bydd angen caniatâd arnoch gan eich rhiant neu 
warcheidwad i wneud cais. 

Hygyrchedd

Mae cymryd rhan mewn sesiynau arlein yn rhan bwysig o’r rhaglen, felly 
os ydych chi’n credu y gall hynny fod yn rhwystr i chi rhag cymryd rhan, 
rhowch wybod i ni yn eich cais ac mi weithiwn gyda chi i ddatrys y 
broblem.

Rydym yn croesawu pobl o wahanol gefndiroedd, crefyddau, diwylliannau, 
hunaniaethau rhywedd, galluoedd a phersbectifau i wneud cais. Byddwn 
yn rhoi’r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i gael y mwyaf o’r rhaglen 
hon, a hwyluso pethau gyda’ch anghenion mewn golwg. 
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https://forms.office.com/r/PRKKNSTqzp


A oes unrhyw gostau ynghlwm â hyn?
Mae’r rhaglen yn wirfoddol, ond byddwn yn talu am bob cost resymol ac 
yn cytuno ar hyn gyda chi ymlaen llaw. Mae’n bosibl y bydd gofyn i chi 
deithio ar gyfer rhai agweddau ar eich rôl, a byddwn yn eich cefnogi chi 
gyda hyn drwy dalu am unrhyw dreuliau teithio, gan gadw’ch anghenion 
mewn golwg. 

Faint oed sydd rhaid i mi fod i ymuno?
Mae’n rhaid i chi fod yn o leiaf 16 oed, a dim hŷn na 25 oed. Mae hyn yn 
cyd-fynd yn agos â demograffig Cyfranogwyr presennol DofE. 

Os ydych dan 18 oed, bydd angen caniatâd arnoch gan eich rhiant neu 
warcheidwad cyn i chi allu dechrau yn eich rôl. 

A oes angen i mi fod wedi cwblhau fy DofE?
Rydym yn hoffi gweld Llysgenhadon Ifanc sydd wedi cwblhau o leiaf un 
lefel o’u Gwobr DofE neu’n dod i ddiwedd eu gwobr Aur. Y rheswm dros 
hyn yw sicrhau bod gennych y profiad DofE hanfodol i roi adborth ar y 
Wobr ac uniaethu â phobl ifanc sy’n dechrau eu taith fel Cyfranogwr DofE. 

Rwy’n dechrau yn y brifysgol fis medi - a gaf i ddod yn Llysgennad 
Ifanc?

Cewch! Os ydych yn symud o Gymru, gallwch barhau i fod ynghlwm â’r 
rhaglen, cyn belled â’ch bod yn fodlon cymryd rhan yn rhai sesiynau 
ar-lein o bell. Yn ychwanegol at hynny, gallwn dalu am rai costau teithio’n 
ôl i Gymru drosoch chi, ar gyfer digwyddiad neu weithgarwch DofE pryd 
bynnag fydd hynny’n angenrheidiol.

Os ydych yn parhau i astudio yng Nghymru, ni fydd eich rôl yn newid. 
Wedi dweud hynny, mae’n bosibl y cewch eich cyfeirio at fwy o gyfleoedd 
yn ardal eich prifysgol.

CWestiYnAU 
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Am ba mor hir fyddaf i yn llysgennad? 
Hoffem i lysgenhadon ymrwymo dwy flynedd i’r rhaglen, ond os bydd eich 
amgylchiadau yn newid neu’ch bod yn credu nad yw’r rhaglen yn addas i 
chi bellach, yna cewch gamu’n ôl unrhyw bryd. 

Ar ôl dwy flynedd, cewch ddewis barhau â’ch cyswllt gyda ni fel rhan o’n 
rhwydwaith ehangach o Hyrwyddwyr DofE, ond eich penderfyniad chi yn 
llwyr yw hwn, a byddwn yn trafod hyn eto gyda chi yn ystod eich cyfnod fel 
llysgennad. 

Sut mae hyn yn wahanol i Raglen Llysgenhadon Ieuenctid y DU?
Efallai eich bod wedi clywed gwybodaeth am Raglen Llysgenhadon 
Ieuenctid DofE DU. Mae’r rhaglen hon yn cael ei rhedeg ar draws y DU, 
gyda chynrychiolwyr o bob gwlad neu ardal ranbarthol DofE.

Er ei bod yn debygol y byddwch yn cael rhywfaint o gysylltiad â 
Llysgenhadon Ieuenctid y DU, fel Llysgennad Ieuenctid DofE Cymru bydd 
eich rôl yn canolbwyntio ar Gymru, ac yn cael ei harwain gan staff yn nhîm 
DofE Cymru.
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‘Mae’r rhaglen wedi bod yn wych ar gyfer 
gwneud ffrindiau a gwella fy sgiliau 

ymwneud â phobl – mae pawb yn gyfeillgar 
ac uchelgeisiol!  Rwyf wedi cael myrdd o 

gyfleoedd i ddysgu pethau newydd a herio fy 
hun!’ 

(Sam, DofE Cymru Youth Ambassador)

‘Mae bod yn llysgennad ieuenctid DofE 
Cymru wedi rhoi cyfleoedd diddiwedd imi 

ddatblygu fel person a chael profiadau 
newydd cyffrous.’

(Lydia, DofE Cymru Youth Ambassador)

I ddysgu rhagor ewch i dofe.org/join-us. 
Tan tro nesa!

http://dofe.org/join-us

