
Cais i fod yn Stiward Gwirfoddol yn ystod Digwyddiad 
Cenedlaethol Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018 
Diolch i chi am fynegi diddordeb mewn bod yn Stiward Gwirfoddol. 

Yn ogystal â chwilio am Stiwardiaid Gwirfoddol i weithio yn ystod prif ddigwyddiad Diwrnod y Lluoedd 
Arfog 2018 a fydd yn cael ei gynnal yn Llandudno ddydd Sadwrn, 30 Mehefin, byddwn y hefyd yn 

chwilio am Stiwardiaid Gwirfoddol i adeiladu a datgymalu stondinau ac i weithio mewn  
digwyddiadau llai a fydd yn cael eu cynnal ar draws y Sir yn yr wythnos cyn y prif ddigwyddiad.  

Efallai y bydd gofyn i Stiwardiaid ymgymryd â hyfforddiant cyn gwirfoddoli. 

A fyddech cystal â chwblhau’r isod ar gyfer ein cofnodion, a fydd yn cael eu cadw’n gyfrinachol.  
Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 mlwydd oed a hŷn.

Gwybodaeth Gyffredinol 

Teitl:  .........................  Enw(au) cyntaf: ..................................................................................

Cyfenw: ........................................................................................................................................................

Dyddiad geni:  ........../........../..........   

Cyfeiriad llawn gan gynnwys cod post:     ..............................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Rhif ffôn:  ..............................................................................................

E-bost:  ..............................................................................................

Enw’r cyswllt mewn argyfwng:  .........................................................................................................

Rhif ffôn:     .........................................................................................................

Ym mha iaith hoffech chi dderbyn gohebiaeth yn y dyfodol?   Saesneg          Cymraeg 

A oes gennych chi unrhyw alergedd neu gyflwr meddygol y dylem fod yn ymwybodol ohono? Os felly, rhowch  
 
fanylion:     .............................................................................................................................................................

Sgiliau a Rhinweddau

Llenwch yr adran hon am eich sgiliau a rhinweddau personol

Gwybodaeth o’r iaith Gymraeg (ticiwch):

Siaradwr rhugl   Dysgwr   Dim

Diwrnod y  
Lluoedd Arfog 2018

Cofrestru i Wirfoddoli



A oes gennych chi brofiad blaenorol o stiwardio? Os felly, rhowch fanylion:     .....................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Pa sgiliau sydd gennych chi a fyddai’n ddefnyddiol fel Stiward? ...........................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

A oes gennych chi unrhyw gymwysterau / wedi ymgymryd ag hyfforddiant a fyddai’n berthnasol (hynny yw,  
 
cymwysterau Cymorth Cyntaf, gwiriadau GDG)? Os felly, rhowch fanylion:     .....................................................

................................................................................................................................................................................

Beth yw eich swydd bresennol/eich swydd olaf? Efallai y bydd hyn o gymorth i ni ganfod sgiliau a fydd yn  
 
ddefnyddiol i ni (hynny yw, rôl oruchwyliol, gwaith corfforol, trin arian parod ac ati):   ...........................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Ydych chi’n hyderus wrth ymdrin â phobl?     Ydw        Nac ydw 

Ydych chi’n fodlon gweithio fel rhan o dîm?     Ydw        Nac ydw 

Argaeledd

Nodwch eich argaeledd isod. Byddwn yn paru eich sgiliau a’ch argaeledd â’n atodlen waith/gofynion

Dyddiad O (amser): I (amser): Dyddiad O (amser): I (amser):

Dydd Llun 25 Mehefin Dydd Sadwrn 30 Mehefin 

Dydd Mawrth 26 Mehefin Dydd Sul 1 Gorffennaf

Dydd Mercher 27 Mehefin Dydd Llun 2 Gorffennaf 

Dydd Iau 28 Mehefin Dydd Mawrth 3 Gorffennaf

Dydd Gwener 29 Mehefin

Datganiad

Rwyf yn cadarnhau bod y wybodaeth uchod yn gywir, hyd y gwn i:

Llofnod:  .......................................................................................... Dyddiad:  ..........................................

Dychwelwch y ffurflen, wedi’i chwblhau, at digwyddiadau@conwy.gov.uk neu anfonwch gopi caled at  
AFD 2018, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU erbyn 30 Ebrill 2018. 

Byddwn yn cadarnhau ein bod wedi derbyn eich cais ac yna byddwn yn cysylltu â chi ar ddyddiad 
diweddarach i drefnu dyddiadau ar gyfer hyfforddiant (os oes angen) ac amserlen ar gyfer stiwardio. 
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