
 

Anfonwch y ffurflen enwebu wedi'i chwblhau gyda'r ddau lythyr o gefnogaeth at 

queensaward@dcms.gov a’r dyddiad cau yw 15fed Medi 2021. Bydd ffurflenni a 

gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu cyfieithu i’r Saesneg at ddibenion gweinyddol.  

 

Cyn enwebu, gwnewch yn siŵr bod y grŵp yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd a’i fod 

yn cyd-fynd â’r proffil a ddisgrifir.  

 

Manylion y grŵp  

 

 
Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol 

Ffurflen Enwebu Gymraeg 

1 
 

1. Enw’r grŵp  

Mae’n bwysig bod yr enw yn fanwl gywir ac wedi’i sillafu’n gywir, gan y bydd yn 

ymddangos ar dystysgrif y Wobr os yw’r enwebiad yn llwyddiannus. Nid oes angen i chi 

ychwanegu rhif elusen. 

 

2. Manylion cyswllt y grŵp  

a. Cyfeiriad: Rhif/Enw’r Adeilad, Stryd, Pentref neu Dref, Sir, Cod Post, 

Bwrdeistref yn Llundain (os yn gymwys) 

b. Gwefan 

c. Rhif ffôn 

d. Cyfryngau cymdeithasol (os yw'n hysbys)  

 

3. Ynglŷn ag arweinydd y grŵp neu brif gyswllt y grŵp    

a. Enw arweinydd y grŵp neu brif gyswllt y grŵp (Dyma'r person y bydd y 

Panel Asesu Sirol yn cysylltu â nhw i ofyn unrhyw gwestiynau neu i drefnu 

ymweliad) 

b. Swydd o fewn y grŵp  

 

4. Cyfeiriad cyswllt arweinydd y grŵp neu’r prif gyswllt 
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a. Cyfeiriad [ticiwch y blwch os yw’r un cyfeiriad â’r grŵp]: Rhif/Enw’r 

Adeilad, Stryd, Pentref neu Dref, Sir, Cod Post, Bwrdeistref yn Llundain 

(os yn gymwys) 

b. E-bost  

c. Rhif ffôn 
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Cymhwysedd  

 

5. A yw’r grŵp yn cynnwys o leiaf tri o bobl? 

☐ Ydy 

☐ Nac ydy 

6. Ydy’r rhan fwyaf ohonyn nhw’n wirfoddolwyr?  

☐ Ydyn 

☐ Nac ydyn (caniateir mewn amgylchiadau eithriadol) 

☐Ddim yn gwybod  

7. A yw’r grŵp wedi’i leoli yn y DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw? 

☐ Ydy 

☐ Nac ydy 

8. A gafodd ei sefydlu fel mudiad cenedlaethol (e.e. ar gyfer Cymru/Lloegr/Yr 

Alban/Gogledd Iwerddon gyfan)?* 

☐ Do 

☐ Naddo 

9. A yw’n gangen neu’n brosiect mudiad mwy? 

Os yw, rhowch enw’r mudiad 

10. A yw o fudd i anifeiliaid yn unig yn hytrach na phobl? 

☐ Ydy 

☐ Nac ydy 

11. Ers pryd mae’r grŵp yn weithredol? (rhaid iddo fod yn 3 blynedd o leiaf) 

 

[Nifer o flynyddoedd]  

 

Eich argymhelliad 

Yn yr adran hon, eglurwch sut mae eich grŵp enwebedig wedi gwneud cyfraniad 

sylweddol yn ei faes gweithgaredd. Rydym yn chwilio am grwpiau sydd wedi rhoi 

gwasanaeth gwych i'w buddiolwyr a'u cymunedau; wedi darparu eu gwasanaeth mewn 

ffyrdd arloesol, ac wedi dangos enghreifftiau eraill o wasanaeth gwirfoddol diflino sy'n 

gwneud eu gwaith yn nodedig. Atebwch bob cwestiwn, gan nodi'r cyfyngiadau 
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geiriau, gan egluro pa lwyddiannau sy'n gwneud i'r grŵp enwebedig ragori ar y 
lleill. 
 

12. Rhowch grynodeb o weithgareddau'r grŵp - hyd at 50 gair 

13. Pwy sy’n elwa (y bobl sy’n cael eu helpu) a ble maen nhw'n byw? - hyd at 30 gair 

14. Beth yw manteision gwaith y grŵp? - hyd at 100 gair 

15. Mae’r Wobr hon yn benodol ar gyfer grwpiau sy’n dibynnu ar waith sylweddol ac 

ymroddedig gan wirfoddolwyr. Eglurwch beth mae'r gwirfoddolwyr yn ei wneud a 

beth sy'n gwneud y grŵp penodol hwn o wirfoddolwyr mor arbennig? - hyd at 200 

gair 
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Llythyrau o gefnogaeth 

 

Mae angen i chi gael dau lythyr gwahanol sy’n cymeradwyo cyfraniad y grŵp 

enwebedig gan bobl sy’n gyfarwydd â’i waith. Ni ddylai’r cefnogwyr fod yn wirfoddolwyr 

nac yn weithwyr sy’n cael eu talu o fewn y grŵp. Ni ddylai pob llythyr fod yn fwy na 500 

gair. Dylai'r llythyrau fod yn gysylltiedig â'r grŵp cyfan, yn hytrach nag un gwirfoddolwr 

yn unig a dylent helpu i ddangos sut mae gwaith y grŵp yn eithriadol. Mae’n rhaid i 

lythyrau o gefnogaeth gael eu lanlwytho fel dogfennau PDF wrth anfon y ffurflen hon. 

 

Rhestrwch isod enwau’r cefnogwyr a’u perthynas (os o gwbl) â’r grŵp. [Uchafswm maint 

y ffeil: 1.5 MB. Estyniadau ffeil derbyniol: pdf] 
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Manylion yr enwebydd 

16. Enw 

a. Cyfeiriad: Rhif/Enw’r Adeilad, Stryd, Pentref neu Dref, Sir, Cod Post, 

Bwrdeistref yn Llundain (os yn gymwys) 

b. Rhif ffôn   

c. Rhif ffôn symudol 

d. E-bost [Ni ellir newid y maes hwn, dyma'r un cyfeiriad e-bost a 

ddefnyddiwyd gennych i sefydlu'r cyfrif. Mae angen i ni sicrhau bod 

enwebwyr yn annibynnol. Ni fydd enwebiadau o gyfeiriadau e-bost sy’n 

gysylltiedig â’r grŵp ei hun yn cael eu hystyried.] 

 

☐ Nid wyf yn wirfoddolwr nac yn aelod o'r grŵp sy’n derbyn tâl 

☐Rwyf wedi darllen a deall cynnwys yr Hysbysiad Preifatrwydd 

☐ Mae arweinydd y grŵp ac ysgrifenwyr y llythyrau o gefnogaeth yn ymwybodol bod eu 

manylion wedi'u cynnwys yn yr enwebiad hwn. 

17. Tarddiad Ethnig [I ba grŵp ethnig rydych chi'n ystyried eich bod chi'n perthyn 

iddo? Nid oes angen i chi gwblhau'r adrannau tarddiad ethnig, ond os gwnewch 

hynny bydd yn ein helpu i wirio ein bod yn cyrraedd pob rhan o'r gymuned.] 

 

18.  Ble glywsoch chi am y Wobr? 

☐Papur newydd cenedlaethol 

☐ Papur newydd lleol 

☐Teledu/radio 

☐Y we 

☐Ar lafar 

☐Enillydd/ymgeisydd blaenorol 

☐Mudiad/elusen wirfoddol 

☐Digwyddiad lleol 

☐Llyfrgell leol 

☐Cyngor lleol 

☐Arall 
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☐ Rwy’n cadarnhau, hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, bod y wybodaeth ar y ffurflen 

hon yn wir ac yn gywir. Rwyf wedi trafod yr enwebiad gyda’r grŵp. Mae’n hapus i gael ei 

enwebu ac mae’n ymwybodol y bydd cynrychiolwyr y Wobr yn cysylltu â’r grŵp i ofyn 

am wybodaeth bellach, fel rhan o'r broses asesu. 

 

Opsiwn i Arbed Drafft neu Gyflwyno   

 

Os oes angen i chi gysylltu â thîm QAVS, gweler y manylion isod: 

 

E-bost:   queensaward@dcms.gov.uk 

Rhif ffôn:  0207 4636 404 

 

Bydd testun ar gael yn Gymraeg yn fuan iawn. Yn y cyfamser, os hoffech lenwi ffurflen 

enwebu yn Gymraeg, cysylltwch â ni. 
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