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Arweiniad bwrsariaeth ymchwil 2018
Ar gyfer beth mae’r fwrsariaeth?
Mae CGA yn trefnu bod hyd at £2,000 fesul prosiect ymchwil ar gael i unigolion neu grwpiau o ymgeiswyr
sy’n dymuno ymgymryd â phrosiectau ymchwil weithredu ‘agos at arfer’, sef mewn geiriau eraill, prosiectau
sydd wedi’u seilio yn eich ystafell ddosbarth neu weithle a fydd yn effeithio ar eich arfer.
Beth yw ymchwil weithredu?
Mae ymchwil weithredu yn derm sy’n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio gweithwyr proffesiynol sy’n astudio eu
harfer eu hunain er mwyn ei wella. Mae ymgymryd â phrosiect ymchwil weithredu yn rhoi cyfle i ymgeiswyr
ddatblygu sgiliau fel gwerthuso eu harfer a’u gwaith eu hunain, cynllunio prosiect ymchwil, casglu, cymharu
a dehongli data priodol, a chymhwyso canlyniadau eu hymchwil weithredu. Dylai ymgeiswyr geisio mynd i’r
afael â materion sy’n unigryw i’w cyd-destun neu arfer eu hunain. Rydym yn annog prosiectau
cydweithredol o fewn sefydliadau ac ar draws sectorau a grwpiau o ymgeiswyr. Rhaid i’r prosiect ymchwil
gael ei gwblhau erbyn 30 Medi 2019.
Pwy sy’n gallu gwneud cais?
Mae’r fwrsariaeth ar agor i bawb sydd wedi cofrestru â CGA. Byddai angen i ymgeiswyr gofrestru â CGA ar
gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19 a 2019-20. Fodd bynnag, mae’r cynllun bwrsariaeth wedi’i lunio i ategu
ymchwil ‘agos at arfer’ sy’n effeithio ar arfer presennol ymgeiswyr gyda dysgwyr neu fyfyrwyr. Os
gwnaethoch dderbyn bwrsariaeth gan CGA ar gyfer 2017/18, ni fyddwch yn gymwys i wneud cais y tro hwn.
Mae hyn er mwyn sicrhau y gall cymaint â phosibl o’r rhai sydd wedi cofrestru elwa ar y cynllun.
Ceisiadau














Dylai ymgeiswyr ddarllen yr arweiniad yn ofalus cyn llenwi’r ffurflen.
Gall y rhai sydd wedi cofrestru â CGA dderbyn un grant yn unig mewn unrhyw flwyddyn ariannol.
Caiff ymgeiswyr eu gwerthuso yn ôl y wybodaeth a ddarperir yng nghynigion y prosiectau ar y
ffurflenni cais yn unig. Fodd bynnag, deallwn y gallai fod agweddau y mae angen i chi eu hegluro os
nad ydych yn gallu llenwi rhannau penodol o’r ffurflen. Os felly, gallwch wneud hynny trwy
ychwanegu llythyr esboniadol.
Caiff ymgeiswyr eu hannog i ystyried yr holl gostau a gweithgareddau cyn gwneud cais, oherwydd
efallai na chaiff unrhyw ychwanegiadau neu ddiweddariadau eu derbyn yn ddiweddarach. Rhaid i
bob ymgeisydd lenwi’r rhan o’r ffurflen sy’n ymwneud â’r wybodaeth ariannol. Bydd CGA ond yn
ariannu gweithgareddau y mae wedi cytuno â nhw’n ysgrifenedig cyn i’r gweithgaredd ddechrau.
Dylech sicrhau eich bod yn rhoi manylion am y costau rydych yn debygol o fynd iddynt.
Rhaid i bob ffurflen gael ei chydarwyddo gan y pennaeth neu reolwr llinell. Yn achos pennaeth,
rhaid i’r cais gael ei lofnodi gan Gadeirydd y Llywodraethwyr. Dylai athrawon llanw neu staff
cymorth sy’n gwneud cais am gyllid ofyn i bennaeth un o’r ysgolion lle mae’n gweithio’n rheolaidd
lofnodi eu ffurflenni cais.
Byddwn yn derbyn llofnodion electronig ar y ffurflen gais, a gallwch anfon ffurflenni wedi’i llenwi
atom drwy’r e-bost (ymchwil@cga.cymru). Fodd bynnag, bydd angen i unrhyw hawliadau cyllid
dilynol gael eu cyflwyno â’r llofnodion gwreiddiol. Byddwn yn darparu arweiniad ychwanegol yn
ymwneud â chyflwyno hawliad. Gallwn dderbyn ceisiadau ar ffurf copi papur hefyd, os yw hynny’n
well gennych.
Ni chaiff ffurflenni anghyflawn eu hystyried ar gyfer cyllid.
Rhaid i unrhyw newidiadau i’r cais gwreiddiol gael eu cyflwyno’n ysgrifenedig.
Dylech gadw copi o’r ffurflen gais orffenedig.
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Meini prawf llwyddiant
Bydd pob cais yn cael ei ystyried gan bwyllgor gwerthuso, a fydd hefyd yn sicrhau cymeradwyaeth foesegol.
Caiff ceisiadau eu gwerthuso yn erbyn y meini prawf canlynol:






y sail resymegol ar gyfer yr angen am ddatblygiad proffesiynol
effaith y cynnig ar arfer yr ymgeisydd
eglurder y cynnig, gan gynnwys amcanion a chanlyniadau realistig
gwerthusiad wedi’i esbonio’n glir o’r effaith a chyflawni canlyniadau
gwerth am arian

Bydd ceisiadau llwyddiannus yn destun craffu pellach gan banel moeseg annibynnol yn cynnwys aelodau o’r
Grŵp Ymgysylltu Ymchwil at ddibenion cael cymeradwyaeth foesegol ar gyfer y prosiect ymchwil.
Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gennych chi
Disgwylir i’r rhai sy’n derbyn y fwrsariaeth ymchwil lunio adroddiad ysgrifenedig ffurfiol, naill ai yn Gymraeg
neu Saesneg, sydd rhwng 3,000 a 10,000 o eiriau. Lluniwyd canllaw i’ch helpu i ysgrifennu adroddiadau,
sydd ar gael yn yr adran ‘ymchwil ymarferwyr’ o’r canolbwynt polisi ar ein gwefan www.cga.cymru.
Disgwylir i’r rhai sy’n derbyn y fwrsariaeth gydweithio â CGA hefyd i ledaenu eu hymchwil a hyrwyddo’r
cynllun bwrsariaeth.
Byddwn yn cadw mewn cysylltiad ag ymgeiswyr llwyddiannus drwy gydol y flwyddyn e.e. i gynnig cymorth ac
arweiniad, i wirio eu cynnydd, i gynnig cyfleoedd yn gysylltiedig ag ymchwil os byddant yn codi, cyfrannu at
ddatganiadau i’r wasg neu i roi gwybodaeth a all eu helpu â’u prosiectau. Byddwn yn defnyddio arweinydd
y prosiect fel y prif gyswllt gan ddefnyddio’r manylion a ddarperir ar y ffurflen gais. Os bydd y cyswllt
arweiniol yn cysylltu trwy gyfeiriad e-bost/rhif ffôn amgen, gellir ei ddefnyddio i ohebu/cysylltu hefyd.
Gallwch weld ein hysbysiad preifatrwydd ar brif dudalen ein gwefan www.cga.cymru.
Cymorth gan fentor
Efallai y byddwch yn teimlo y byddech yn elwa ar gymorth gan fentor a allai eich helpu i gynllunio a chynnal
eich ymchwil. Gallai mentor fod yn un o’ch cydweithwyr sydd â rhywfaint o brofiad ymchwil neu’n aelod
staff mewn sefydliad Addysg Uwch, cymdeithas pwnc, consortiwm neu gorff ymchwil. Os oes goblygiadau
cost ar gyfer eich mentor dewisol, bydd angen i chi gytuno ar hyn â’ch mentor ymlaen llaw a’i gynnwys yn
eich cais am gyllid. Os hoffech i ni eich helpu i ddod o hyd i fentor, rhowch wybod i ni ar eich ffurflen gais
(cwestiwn 7). Caiff mentoriaid eu dyrannu dim ond os bu eich cais yn llwyddiannus. Os ydych yn newydd i’r
maes ymchwil, rydym yn awgrymu’n gryf eich bod yn sicrhau cymorth gan fentor i’ch arwain drwy eich
prosiect ymchwil. Efallai y byddwn yn amodi cymorth gan fentor fel un o amodau’r cynnig o gyllid os caiff
hynny ei argymell gan y panel gwerthuso.
Yr hyn y gallech ei ddisgwyl gennym ni
Hoffem ddarparu cymorth ac arweiniad i chi, yn ôl y gofyn, wrth i chi ymgymryd â’ch prosiect. Rydym wedi
trefnu bod rhai adnoddau ar gael i gefnogi ymchwil y rhai sydd wedi cofrestru â CGA, sydd ar gael ar ein
gwefan yn adran ‘ymchwil ymarferwyr’ ein canolbwynt polisi. Gallwch gysylltu â ni â chwestiynau penodol
hefyd yn ymchwil@cga.cymru. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw gyfleoedd ychwanegol am gymorth
ac yn eich annog i fanteisio i’r eithaf ar y cymorth sydd ar gael. Hoffem eich helpu i rannu a lledaenu
canlyniadau eich prosiect ymchwil hefyd. Gallai hyn gynnwys eich helpu i baratoi’r adroddiad i’w gyhoeddi
ar wefan CGA ac/neu mewn cyhoeddiadau priodol eraill.
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Pa gyllid sydd ar gael?
Gall y rhai sydd wedi cofrestru â CGA wneud cais am hyd at £2,000 o gyllid ar gyfer prosiect ymchwil unigol
neu gydweithredol/grŵp. Caiff ymgeiswyr eu cynghori i ystyried yr holl gostau a gweithgareddau cyn
cyflwyno ffurflen, oherwydd efallai na chaiff ychwanegiadau neu ddiwygiadau diweddarach eu derbyn.
Mae gwariant cymwys yn cynnwys:







Mae staff llanw ar gyfer ar gyfer athrawon ysgol, darlithwyr AB a gweithwyr cymorth dysgu. Pan
nad yw staff llanw yn berthnasol, byddwn yn ad-dalu cyflogwyr am unrhyw gostau ychwanegol yr eir
iddynt wrth ryddhau staff i ymgymryd â phrosiect ymchwil
Costau teithio a chynhaliaeth rhesymol (gweler y wybodaeth ariannol am fwy o fanylion)
Costau gofal plant ar ben y rhai yr eir iddynt fel arfer
Llungopïo (hyd at uchafswm o £50)
Prynu deunyddiau sy’n berthnasol i’r prosiect yn benodol, hyd at uchafswm o £150
Ni chaiff treuliau eu had-dalu os aed iddynt cyn i’r cyllid gael ei ddyfarnu neu ar ôl y dyddiad cau ar
gyfer hawlio.

Gwariant nad yw’n gymwys
Ni chaiff cyllid ei ddyrannu ar gyfer y canlynol:


















Teithio dramor
Cyllid tuag at gymhwyster ffurfiol/cwrs achrededig e.e. lefel Meistr
Gweithgareddau ymchwil a gwblhawyd eisoes neu sydd eisoes wedi dechrau
Prynu dyfeisiau technolegol
Ymchwil a gweithgareddau cysylltiedig sydd hefyd yn cael eu cefnogi gan gonsortia a/neu
sefydliadau eraill
Gweithgareddau nad yw’r Cyngor wedi cytuno â nhw ymlaen llaw
Gweithgareddau y byddent yn cael eu hystyried yn rhan o waith arfer yr ymgeisydd, fel diweddaru
cynlluniau gwaith, monitro, archwilio adnoddau, amser ysbeidiol a ddyrannwyd ar gyfer
gweithgarwch ymchwil ac ati
Cyfarfodydd tymhorol trefnedig
Gwariant cyfalaf (h.y. prynu caledwedd a nwyddau eraill dros £100 sydd ag oes economaidd o dros
12 mis)
Adnoddau i ddysgwyr
Prynu cetris inc, ffeiliau ac offer swyddfa cyffredinol
Prynu bwyd/lluniaeth ar gyfer cyfarfodydd/gweithgareddau grwpiau ffocws
Costau lleoliadau , heblaw ar gyfer cyfleusterau arbenigol
Ysgrifennu traethodau aseiniadau addysg uwch (e.e. MA/Med/DEd/Phd)
Gwasanaethau nad ydynt yn cyfrannu’n uniongyrchol at ddatblygiad proffesiynol ymgeisydd e.e.
teipio adroddiadau, rhwymo adroddiadau, trawsgrifio tapiau, lamineiddio neu argraffu llyfrynnau
Talu ymgeiswyr ar gyfer gweithgareddau sy’n cael eu cyflawni y tu allan i oriau gwaith digontract
Diodydd meddwol.
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Gwybodaeth ariannol a chyfraddau







Rhaid i hawliadau gael eu cyflwyno ar ôl i’r gweithgarwch gael ei gynnal.
Fel arfer, dim ond un hawliad a wneir fesul grant.
Rhaid i hawliadau gael eu cyflwyno i CGA cyn pen mis ar ôl cwblhau’r gweithgarwch a ariennir. Bydd
y dyddiad hwn i’w weld ar y llythyr dyfarnu.
Os oes taliadau i’w gwneud i fwy nag un unigolyn/sefydliad, rhaid i’r holl wybodaeth ofynnol gael ei
chynnwys ar un Ffurflen Hawlio Ariannol. Bydd CGA yn talu’r hawliad yn unol â’r cais am gyllid a’r
dyraniad gwreiddiol.
Wedi i hawliad gael ei dalu, ni fydd y cofrestrai yn cael cyflwyno hawliad arall, hyd yn oed os na fydd
wedi defnyddio’r holl gyllid a ddyrannwyd.
Dan amgylchiadau eithriadol, bydd CGA yn ystyried cais am daliad interim. Dan amgylchiadau pan
wnaed taliad interim ond nad yw’r gweithgarwch wedi’i gwblhau, bydd CGA yn cymryd camau i
adennill yr arian.

Costau staff llanw / cyflenwi










Ar gyfer athrawon llanw cymwysedig; caiff y rhain eu talu ar gyfradd unffurf o £170 y diwrnod (£85
am hanner diwrnod).
Ar gyfer staff cymorth llanw; caiff y rhain eu talu ar gyfradd unffurf o £85 y diwrnod (£42.50 am
hanner diwrnod).
Ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALUau), caiff cyfraddau cyflenwi eu talu ar gyfer
unffurf o £170 y dydd (£85 am hanner diwrnod).
Ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â rhyddhau staff i gynnal gwaith ymchwil, byddwn yn
ad-dalu cyflogwyr ar gyfradd unffurf o £170 y diwrnod neu £85 am hanner diwrnod.
Bydd CGA ond yn ad-dalu costau staff llanw/cyflenwi i gyflogwyr.
Dylai costau athrawon/staff cymorth llanw gael eu hawlio ar y ffurflen Hawlio Costau Llanw a dylai
manylion talu gael eu cynnwys ar y ffurflen Hawlio Ariannol.
Ym mhob achos, rhaid cynnwys enw’r athro/athrawes/staff cymorth llanw, ynghyd â Rhif Cyfeirnod
yr Athro/Athrawes / ei r(h)if Yswiriant Gwladol neu fanylion cyswllt.
Rhaid darparu derbynebau i gyfrif am yr holl wariant, heblaw treuliau milltiredd ceir.
Rhaid i dderbynebau gynnwys manylion am y nwyddau a brynwyd, gan gynnwys derbynebau til.

Costau teithio
Dylai cofrestreion geisio teithio ar gludiant cyhoeddus a defnyddio’r opsiwn teithio rhataf, lle bo hynny’n
bosibl. Caiff costau teithio eu talu ar y cyfraddau canlynol:
Lwfansau milltiredd cerbydau (c fesul milltir)





Caiff milltiredd cerbydau ei ad-dalu ar gyfradd safonol o 45c y filltir, gydag ychwanegiad o 5c y filltir
fesul teithiwr.
Lle y cytunwyd i logi car, bydd CGA yn ad-dalu’r gost llogi ynghyd â chostau tanwydd. Mae angen
derbynebau.
Dylid didynnu milltiredd arferol teithio i’r gwaith yn ddyddiol.
Caiff treuliau parcio car eu had-dalu dim ond os gellir darparu derbynebau.

Teithio ar drên/bws


Telir cost taith safonol. Lle bynnag y bo’n bosib ac ar gael, dylid defnyddio tocynnau teithio rhatach
priodol. Bydd angen darparu derbynebau/tocynnau i ddangos y dyddiad teithio.
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Dylid ond defnyddio tacsis pan nad oes unrhyw gludiant cyhoeddus cyfleus ar gael neu pan fydd
rhaid cludo bagiau. Lle y byddai’r cofrestrai mewn perygl personol, gellir defnyddio tacsis. Rhaid
darparu derbynneb ar gyfer cost y tacsi.

Llety



Bydd CGA yn ad-dalu costau llety gwirioneddol hyd at £95 y noson (£200 yn Llundain).
Bydd llety dros nos yn y DU ond yn cael ei ystyried os bydd y diwrnod gwaith/teithio yn fwy na 12
awr.

Costau cynhaliaeth
Bydd CGA yn ad-dalu costau gwirioneddol prydau bwyd hyd at y terfynau canlynol:



Brecwast - £9, cinio - £6, swper - £27 (terfyn o £35 ‘yn y gwesty’ yn Llundain).
Ni fydd y Cyngor yn ad-dalu costau diodydd meddwol dan unrhyw amgylchiadau.

Costau gofal plant
Telir costau gofal ychwanegol. Rhaid darparu derbynebau gan ofalydd plant neu feithrinfa gofrestredig.
Ad-dalu
Bydd CGA ond yn ad-dalu’r cofrestrai hyd at y swm cytûn a amlinellir yn y llythyr dyfarnu. Bydd unrhyw swm
sy’n rhagori ar y terfyn cytûn naill ai:



yn disgyn i’r cofrestrai/cyflogwr ei dalu; a/neu
yn cael ei dalu dan amgylchiadau eithriadol. Rhaid i geisiadau dan yr amgylchiadau hyn gael eu
cyflwyno’n ysgrifenedig ymlaen llaw.

Y cofrestrai sy’n gyfrifol am unrhyw oedi wrth wneud hawliad neu gais o ganlyniad i daliadau post annigonol.
Mae gan CGA yr hawl i beidio â thalu hawliadau yr ystyrir eu bod yn anghywir neu nad ydynt yn cyfateb i’r
cais.
Rhaid i ffurflenni hawlio gael eu cyflwyno erbyn 31 Hydref 2019. Ni chaiff unrhyw hawliad ei dderbyn ar ôl y
dyddiad hwn.
Pan na fydd CGA yn ad-dalu cofrestrai cyn pen 30 diwrnod o dderbyn y ffurflen hawlio, dylai ef/hi gysylltu â
CGA yn ymchwil@cga.cymru.
Beth fydd yn digwydd nesaf?
Byddwch yn cael cydnabyddiaeth gennym wedi i ni dderbyn eich cais. Bydd pob cais sy’n cael ei dderbyn cyn
y dyddiad cau yn cael ei ystyried gan y pwyllgor gwerthuso. Bydd prosiectau sy’n llwyddiannus yn ystod cam
y pwyllgor yn destun cymeradwyaeth foesegol bellach gan banel annibynnol. Byddwn yn rhoi gwybod i bob
ymgeisydd am benderfyniad y pwyllgorau erbyn diwedd tymor yr hydref 2018.
Rhagor o wybodaeth / Dyddiadau pwysig
Anfonwch e-bost at ymchwil@cga.cymru os oes gennych unrhyw ymholiad.
12 Tachwedd 2018 – dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Erbyn diwedd tymor yr hydref 2018 – caiff ymgeiswyr eu hysbysu am y canlyniad
30 Medi 2019 – dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r adroddiadau ymchwil terfynol
31 Hydref 2019 – dyddiad cau ar gyfer hawliadau gwariant

6

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.
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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.
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