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CWESTIYNAU CYFFREDIN
C. Hoffwn ddilyn rhaglen ar lefel ôl-raddedig, a allaf ddefnyddio’r fwrsariaeth i dalu tuag at y costau?
A. Na chewch, bwriad y fwrsariaeth yw cefnogi ymchwil ‘agos at arfer’ ar raddfa fach yn eich lleoliad
addysgol. Ni ellir defnyddio’r fwrsariaeth i gefnogi cyrsiau sy’n rhoi credydau, fel Rhaglen Feistr,
Doethuriaeth neu fodiwlau unigol sy’n rhoi credydau. Nid oes gennym unrhyw gynllun arall ar waith i
gefnogi’r math hwn o ddatblygu ar hyn o bryd. Bydd angen i chi ymgynghori â darparwr y cwrs i gael
manylion am unrhyw cymorth ariannol a allai fod ar gael, neu ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk am
ragor o gyngor.
C. A ellir defnyddio’r fwrsariaeth ar gyfer cyrsiau datblygiad proffesiynol sy’n gysylltiedig â’r ymchwil
weithredu yr hoffwn ymgymryd â hi?
A. Ni allwch ddefnyddio’r fwrsariaeth i gefnogi cyrsiau sy’n rhoi credydau/cyrsiau achrededig. Os nad
ydych yn siŵr a yw’r cwrs wedi’i achredu/yn rhoi credydau, bydd angen i chi wirio â darparwr y cwrs. Dan
amgylchiadau eithriadol, gallwn roi cymorth i fynychu cwrs/digwyddiad, ond bydd angen i chi ddangos sut
bydd hyn yn cyfoethogi eich prosiect ymchwil. Caiff y ceisiadau hyn eu trin fesul achos, a bydd angen i chi
ddarparu gwybodaeth ategol ychwanegol ar eich ffurflen gais (gallwch atodi dogfen ategol, yn ôl yr angen).
Mae’n ddrwg gennym na fyddwn yn gallu rhoi gwybod i chi wrth i chi wneud eich cais p’un a fydd y
gweithgarwch yr hoffech ymgymryd ag ef yn cael ei ariannu ai peidio, oherwydd y panel gwerthuso fydd yn
gwneud y penderfyniad hwn.
C. Rwy’n credu efallai y bydd angen rhywfaint o gymorth arnaf i ymgymryd â’m gwaith ymchwil – a oes
cymorth ar gael?
A. Gallwch roi gwybod i ni ar eich ffurflen gais pa fath o gymorth y gallai fod ei angen arnoch (cwestiwn 7).
Fe wnawn ein gorau i’ch helpu â’r cymorth sydd ei angen arnoch. Os ydych yn credu y gallai fod angen
mentor arnoch, gallwch ddod o hyd i’ch mentor eich hun neu gallwn eich helpu i ddod o hyd i un. Os oes
goblygiadau o ran cost, gall hyn ddod o’ch bwrsariaeth.
C. Hoffwn ddefnyddio grwpiau ffocws fel rhan o’m methodoleg ymchwil – a fydd y fwrsariaeth yn helpu i
dalu am luniaeth a chinio ar gyfer y rhai sy’n bresennol?
A. Na fydd, ni allwch ddefnyddio’r fwrsariaeth ar gyfer defnyddiau traul y tu allan i hawliadau cynhaliaeth
arferol.
C. Ni allaf gofio fy rhif cofrestru athro. Ble gallaf ddod o hyd iddo?
A. Mae’r rhif cofrestru athro (TRN) yn berthnasol i’r rhai sydd wedi cofrestru â CGA yn y categori athrawon
yn unig. Dyma’r rhif a roddwyd i chi pan wnaethoch gymhwyso’n athro ac nid eich rhif cyflogres. Os ydych
wedi credu cyfrif ar-lein gyda CGA, gallwch ei wirio ar eich cofnod trwy fewngofnodi i FyCGA. Gallwch roi
eich rhif Yswiriant Gwladol (YG) os na allwch gofio eich TRN. Gall y rhai sydd wedi cofrestru â CGA mewn
categorïau eraill roi eu rhif YG.

C. Fe wnes i gais y llynedd a oedd yn aflwyddiannus. A fydd hyn yn fy atal rhag ailymgeisio eleni?
A. Na fydd, gallwch ailymgeisio am gyllid, ond bydd angen i chi sicrhau eich bod yn diwygio eich cais os
ydych yn bwriadu cynnal yr un ymchwil, neu gyflwyno prosiect gwahanol i’w ystyried.
C. Dyrannwyd amser i mi gynnal ymchwil fel rhan o’m rôl, a allaf wneud cais o hyd?
A. Os yw eich rôl yn cynnwys amser penodol i gynnal gweithgarwch ymchwil, byddwn ond yn ariannu
gweithgarwch nad yw’n ffurfio rhan o’r rôl graidd hon.
C. Nid wyf yn siwr am roi o’r costau, a ddylwn eu gadael yn wag?
A. Wrth wneud cais, caiff y costau a ddarperir gennych eu hystyried yn amcangyfrifon. Fodd bynnag, bydd
angen i chi esbonio unrhyw rannau o’r ffurflen na allwch eu llenwi. Gallwch ychwanegu hyn at y ffurflen
neu ddarparu llythyr esboniadol. Bydd unrhyw rannau sy’n cael eu gadael yn wag heb eglurhad yn arwain
at ddychwelyd y ffurflen atoch.
C. Hoffwn fynd â rhai disgyblion ar ymweliad fel rhan o’r ymchwil. A ellir defnyddio’r fwrsariaeth i dalu’r
ffioedd mynediad?
A. Na, byddai hyn yn cael ei ystyried yn wariant anghymwys.
C. Sut ydw i’n manylu ar y costau sy’n gysylltiedig â’r prosiect?
A. Mae manylion am lwfansau wedi’u cynnwys yn nogfen arweiniad y fwrsariaeth. Bydd angen i chi
gysylltu’r costau â’r fethodoleg ymchwil rydych wedi’i dewis a’ch llinell amser gweithgarwch ymchwil. Er
enghraifft, os ydych yn gofyn am aelod staff llanw, bydd angen i chi gyfrifo sawl diwrnod sydd ei angen
arnoch a rhoi manylion am ba weithgarwch y byddwch yn ymgymryd ag ef ar y dyddiau hynny. Os ydych yn
hawlio cyllid ar gyfer llungopïo, bydd angen i chi nodi pa weithgarwch y mae’n ymwneud ag ef. Os nad
yw’n ymddangos ei fod wedi’i gysylltu â’ch methodoleg ymchwil, efallai y caiff ei ystyried yn anghymwys.

AWGRYMIADAU


Fe’ch cynghorir i gyflwyno’ch cais yn gynnar – peidiwch â’i adael tan y funud olaf. Ni allwn sgrinio
ceisiadau cyn y panel gwerthuso oherwydd y nifer o geisiadau rydym yn eu derbyn. Fodd bynnag,
byddwn yn gallu cynnig mwy o arweiniad cyn i chi gyflwyno eich cais os byddwch yn cysylltu â ni
mewn da bryd. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, anfonwch neges e-bost atom yn
ymchwil@cga.cymru.



Dylech sicrhau y caiff eich cais ei gyflwyno erbyn y dyddiad cau, oherwydd ni chaiff ceisiadau sy’n
cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau eu derbyn.



Sicrhewch fod eich cynnig ymchwil yn glir. Efallai y bydd o gymorth i chi ofyn i rywun y tu allan i’r
prosiect ddarllen drwyddo cyn i chi ei gyflwyno, er mwyn i chi allu diwygio unrhyw rannau sy’n
aneglur, yn ôl yr angen.



Mae’n bwysig y rhoddir digon o ystyriaeth i oblygiadau moesegol cynnal eich prosiect ymchwil, yn
enwedig wrth weithio gyda phobl ifanc. Dylech gyfeirio ar ddogfen ‘Ethical Guidelines for
Educational Research, fourth edition (2018)’ Cymdeithasol Ymchwil Addysgol Prydain am ragor o
wybodaeth (sydd ar gael yn www.bera.ac.uk). Er mwyn sicrhau uniondeb ymchwil, bydd ein panel
gwerthuso hefyd yn gyfrifol am gymeradwyaeth foesegol pob prosiect. Bydd angen i chi ddangos

sut mae moeseg ymchwil yn berthnasol i’r cyd-destun/prosiect penodol, yn hytrach na rhestru’r
ystyriaethau moesegol yn unig.


Cofiwch mai un o fanteision cofrestru â CGA yw y gallwch fanteisio ar EBSCO, sef porth ar-lein i
dros 4,500 o gyfnodolion, papurau ac e-lyfrau addysg academaidd, sydd ar gael drwy eich Pasbort
Dysgu Proffesiynol. Efallai y bydd hyn yn ddefnyddiol o ran gweld pa ymchwil a wnaed yn eich
maes diddordeb eisoes, dod o hyd i adnoddau sy’n ymwneud â chynnal ymchwil weithredu ac, yn
ddiweddarach, eich helpu i gwblhau eich adolygiad llenyddiaeth.

