
 

Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd 27.11.2014 
 

    Canolfan Gwirforddoli Gwynedd 
 
 

 

    Ffurflen Gofrestru Cyfleoedd Gwirfoddoli 
 

1. Manylion y Mudiad  
Enw’r mudiad   
 

Cyfeiriad 
 
 
Cod post:   
 

Ffôn: 

Ebost: 
 

Gwefan: 

Enw cyswllt:  
 
Rôl/swydd: 
 
Ffôn: 
(os yw’n wahanol i’r uchod) 

Ebost: 
(os yw’n wahanol i’r uchod) 

Nodwch os ydych yn fodlon i’r wybodaeth gael eu rhannu gyda mudiadau gwirfoddol a 
gwirfoddolwyr: 
           Ydw                          Nac ydw  

Ym mha ffordd yr hoffech i ni gyfeirio gwirfoddolwyr atoch:   
ffurflen gais    Ebost    Llythyr   Ffôn   

Beth yw statws eich mudiad? Ticiwch bob un sy’n addas 
Grŵp Cyfansoddiadol  Cwmni Buddiannau Cymunedol  

Elusen Gofrestredig  
Os ydych yn elusen, nodwch eich rhif elusen: 
 

Os ydych yn gwmni, nodwch eich rhif cwmni: 

Cwmni Cyfyngedig drwy 
Warant 

 

Cymdeithas Anghorfforedig  

Arall (nodwch) 

 
2. Nod ac Amcanion eich Mudiad 
Beth yw nod ac amcanion eich mudiad? 
 

 Ydi Nac 
ydi 

A ydych wedi gweithio gyda gwirfoddolwyr o’r blaen?   

A ydych ar hyn o bryd yn cynnig Gwobrau Gwirfoddolwyr y Mileniwm?   

Os na, hoffech gael gwybodaeth am Gwirfoddolwyr y Mileniwm?   

Hoffech gael gwybodaeth/cymorth/hyfforddiant am wirfoddoli?   

A ydych yn aelod o Gyngor Gwirfoddol Sirol / Rhwydwaith Gwirfoddolwyr?   

 
 
 

Defnydd Swyddfa 
 

Gwirf Cymru:  
 

Dyddiad Derbyn:   
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3. Polisïau 
A yw’r canlynol ar waith gennych? ticiwch bob un sy’n addas 
Polisi Gwirfoddoli  

Polisi Iechyd a Diogelwch  

Asesiad Risg o swyddi/gweithgareddau gwirfoddolwyr  

Polisi Diogelu Plant a/neu Oedolion Bregus  

Polisi Cyfle Cyfartal   

Yswiriant ar gyfer gwirfoddolwyr  

Gweithdrefn gwyno / Gweithdrefnau ar gyfer datrys anawsterau  

Polisi Gweithio’n Unigol (os yw’n berthnasol)   

A oes angen cymorth arnoch i ddatblygu unrhyw rai o’r polisïau uchod? Os felly, darparwch 
fwy o wybodaeth a byddwn yn cysylltu â chi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mae arnom angen cymaint o wybodaeth â phosib ynghylch bob cyfle er mwyn rhoi darlun 

cyflawn i wirfoddolwyr o’r rôl.  
 

Os oes gennych fwy nag un cyfle, llenwch ‘ffurflen gofrestru cyfleoedd ychwanegol’ ar 
gyfer bob rôl. 

 
 
 
 
 
4. Manylion y Mudiad 
Manylion y mudiad fel y mae ar gychwyn y ffurflen gofrestru hon              

Enw’r mudiad   
Cyfeiriad 
 
 

Cod post Ffôn: E-bost: 
Enw cyswllt  
Rôl/swydd 
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5. Manylion y cyfle 
Teitl y rôl gwirfoddoli: 

Disgrifiad o’r rôl: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ydi Nac 

ydi 

A yw’r rôl yn cynnwys gweithio gyda phlant a/neu oedolion bregus      
 

A yw’r cyfle hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg 
 

 
 

A yw’r cyfle hwn yn weithgaredd ‘un-tro’ (one off)   
 

A yw’r cyfle hwn yn weithgaredd mewn grŵp   
 

Am ba hyd yr hoffech i ni hysbysebu’r cyfle? 
 

Ar gyfer y rôl hon, a fydd angen i wirfoddolwyr ddefnyddio: 
Cerbyd eu hunain   Bydd    Na  Yswiriant eu hunain        Bydd     Na  Amherthnasol  

 

 
 

Ticiwch y categorïau sy’n berthnasol i’r rôl hon yn unig  
e.e. Efallai fod eich mudiad yn ymwneud â’r henoed ond mae angen sgiliau eiriolaeth i 
gyflawni’r rôl– yn yr achos hwn dylech dicio Eiriolaeth 
 Gwaith swyddfa a gweinyddol  Anabledd ac iechyd  Rheoli a Phwyllgorau 
 Gwaith cynghori a chwnsela  Gyrru  Marchnata/PR a’r cyfryngau 
 Eiriolaeth  Cyffuriau a dibyniaeth  Iechyd meddwl 
 Anifeiliaid  Addysg a llythrennedd  Pobl hŷn  
 Y celfyddydau/diwylliant a 

threftadaeth 
 

Cyflogaeth   
Gweithgareddau dramor 

 
Cyfeillio  Datblygu 

gwyrdd/cynaliadwy 
 

Gwaith ymarferol a DIY 

 
Ymgyrchu a lobïo  

Codi arian   Carcharorion a chyn-
droseddwyr 

 Gofalu  Rhywedd a rhywioldeb  Hil/ethnigrwydd/ffoaduriaid 
 

Siopau a manwerthu elusennol  
Digartrefedd a thai  Chwaraeon/adloniant a 

hamdden 
 Plant a theuluoedd  Ysbytai a hosbisau  Dysgu a hyfforddi 
 Diogelwch cymunedol  Hawliau Dynol a Sifil  Ymddiriedolwyr 
 Gwaith cymunedol  Ieithoedd   Grwpiau merched 
 Cyfrifiaduron a thechnoleg  Gwaith cyfreithiol  Gwaith ieuenctid 
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6. Manylion lleoliad y cyfle 
Ym mha ardal ddaearyddol rydych yn gweithredu? 

Ble mae’r gwirfoddoli’n digwydd e.e. o gartref; mewn swyddfa 

 Ydi Nac 
ydi 

A yw’r adeiladau/tir yn hollol hygyrch e.e. mynediad i’r anabl?   

A oes asesiad risg tan wedi ei wneud?   

A yw cludiant yn cael ei ddarparu i wirfoddolwyr ar gyfer y cyfle hwn? 
Rhowch fanylion: 

  
 
 
 
 
 

A oes llwybr bysiau cyhoeddus/gorsafoedd trenau wrth ymyl? Os oes, 
rhowch fanylion: 
 

  

 
7. Amseroedd gofynnol  () 

 Llun Mawrth Mercher Iau Gwener Penwythnosau 

bore       

prynhawn       

min nos       

yn y nos       
        

A yw’r cyfle hwn yn hyblyg? Os felly, rhowch fanylion e.e. yn addas ar 

gyfer gweithwyr sifft 
 
 

Ydi  Nac ydi  

Beth yw’r lleiafswm oriau’r wythnos rydych yn ei ddisgwyl? 

Beth yw’r cyfnod lleiaf y mae’n rhaid i wirfoddolwyr ymrwymo iddo? e.e. 6 mis 
 
8. Sgiliau a diddordebau 

A yw’r rôl hon yn gofyn am unrhyw sgiliau, rhinweddau neu brofiadau penodol e.e. siarad 

Cymraeg, sgiliau TG…. 
 
 

 

9. Cymorth a goruchwyliaeth 
Pa gymorth a gynigir i wirfoddolwyr:   
Sesiwn 
gynefino 

 Goruchwyliaeth un 
wrth un  

 Achlysuron/cyfarfodydd 
cymdeithasol  

 

Cymorth gan 
gyfoedion 

 Mentora / cyfeillio    

A fydd gwirfoddolwyr yn gwneud gweithgareddau: 
 
ar ben eu hunain    mewn grŵp    gyda staff cyflogedig    gyda gwirfoddolwyr eraill  

arall, rhowch fanylion 
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 Oes Nac oes 
A oes gan wirfoddolwyr gyswllt penodol yn y mudiad   

Enw’r cyswllt: 

Rôl: 
 Ydi Nac 

ydi 

A yw’ch mudiad yn gallu cynnig y cyfle hwn i wirfoddolwyr sydd ag anghenion 
cymorth ychwanegol. Os ydyw, rhowch fanylion: 
 
 

  

 
10. Gweithdrefnau recriwtio 
Ar gyfer pa grwpiau oedran y mae’r cyfle hwn yn addas, dewiswch un neu fwy 

-14  14-15  16-17  18 – 25  26-49  50+  
A yw hwn yn gyfle GwirVol (pobl ifanc 14-25)?  

 

Ydi  Nac ydi  

Isafswm/uchafswm oedran, os yw’n berthnasol: 

Beth yw eich gweithdrefnau dethol: 

Ffurflen gais  Cyfweliad ffurfiol  Geirda  

Gwiriadau DBS 
(CRB) 

 Sgwrs anffurfiol   

Gweithdrefnau dethol eraill, rhowch fanylion (e.e. ar gyfer gwirfoddolwyr dan 16 oed; goruchwyliaeth oedolyn yn 
ofynnol) 
 
 

 
A oes unrhyw un sy’n anaddas ar gyfer y cyfle hwn, rhowch fanylion (e.e. dynion; profiad diweddar o 

gamddefnyddio sylweddau) 
 
A yw treuliau ‘allan o boced’ yn cael eu had-dalu am y canlynol: 
 
Teithio              Lwfans bwyd                    Costau gofal                       Dillad/cyfarpar  

A yw hyfforddiant yn cael ei gynnig i wirfoddolwyr? Os 
ydyw, rhowch fanylion 
 
 
 
 

Ydi           Na  

 

11. Gwybodaeth bellach 

Nodwch unrhyw wybodaeth bellach yma:  
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Datganiad 
Caiff yr wybodaeth ei chofnodi ar fas data Gwefan Gwirfoddoli Cymru 
www.gwirfoddolicymru.net. Bydd manylion eich cyfleoedd gwirfoddoli yn ymddangos ar y 
wefan, a bydd Canolfan Gwirforddoli Gwynedd yn rhoi cyhoeddusrwydd iddynt mewn sawl 
ffordd. Os bydd gwirfoddolwr yn dangos diddordeb mewn un o’r cyfleoedd a gynigir 
gennych, byddwn yn ceisio cysylltu â chi i drefnu apwyntiad, neu byddwn yn anfon eich 
manylion at y gwirfoddolwr er mwyn iddi/o gysylltu â chi’n uniongyrchol. Fel arall, bydd 
ebost neu lythyr yn cael ei anfon atoch gyda manylion y gwirfoddolwr. Cofiwch gysylltu â’r 
gwirfoddolwr cyn gynted â phosibl, neu roi gwybod i ni os na ellir gwneud hyn. 
Cofiwch nad yw Canolfan Gwirforddoli Gwynedd archwilio cefndir gwirfoddolwyr o gwbl, 
ond rydym yn gwneud ein gorau i gydweddu gwirfoddolwyr addas â chyfleoedd gwirfoddoli 
priodol. Grwpiau unigol sy’n gyfrifol am gysylltu â chanolwyr a chael gafael ar wybodaeth 
ddiogelu briodol megis archwiliadau’r DBS (sef CRB gynt). 
Anfonwch atom unrhyw wybodaeth sydd gennych am eich mudiad a/neu’ch cyfle 
gwirfoddoli (pamffledi, posteri ac ati) sy’n addas ar gyfer darpar wirfoddolwyr gan y bydd 
hyn yn ein helpu i recriwtio gwirfoddolwyr ar eich cyfer. 
Mae Canolfan Gwirforddoli Gwynedd yn gweithredu polisi peidio â gwrthod, sy’n golygu ein 
bod yn ceisio dod o hyd i gyfle gwirfoddol i bawb sy’n gofyn am ein help. Os oes gennych 
ofynion penodol ar gyfer gwirfoddolwyr, cofiwch ddweud hynny wrthym er mwyn i ni allu 
cynghori gwirfoddolwyr yn unol â hynny. 
Ni fyddwn yn recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer unrhyw fudiad sy’n gwahaniaethu yn erbyn 
gwirfoddolwyr ar sail hil, lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, oed, rhyw, 
anabledd (pan nad yw mynediad yn broblem), eu dewis o ran rhywedd, crefydd, dosbarth, 
cred wleidyddol, na chollfarn droseddol amherthnasol. 
 
Diogelu Data 
Bydd Canolfan Gwirforddoli Gwynedd yn cadw’r wybodaeth hon yn electronig yn unol â’r 
Ddeddf Diogelu Data (1998). Gall gwybodaeth gael ei datgelu i drydydd partïon. Os oes 
unrhyw wybodaeth yn y ffurflen hon y mae’ch mudiad yn dymuno i ni beidio â’i chyhoeddi 
na’i dosbarthu, rhowch wybod i ni. 
 
Rwyf yn cadarhnau fy mod wedi darllen a derbyn y datganiadau uchod  
 
Llofnod 
 

Dyddiad 

Enw mewn priflythrennau 
 
Swydd 
 

 
Diolch am gwblhau’r ffurflen! 

 
Dychwelwch i: 

 
Canolfan Gwirforddoli Gwynedd 

Mantell Gwynedd 
23-25 Y Bont Bridd 

CAERNARFON 
Gwynedd 
LL55 1AB 

 

http://www.gwirfoddolicymru.net/

