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ATODIAD A – CRONFA YMDDIRIEDOLAETH ADDYSG BELLACH 

MORGANNWG (DIWYGIWYD 4 MAI 1993) 

 

Amcanion Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg 

 

Nod y Gronfa yw ceisio bod o fudd i’r canlynol: 

 

(i) Disgyblion nad ydynt wedi mynychu, am lai na dwy flynedd ar unrhyw adeg, Ysgol 

Uwchradd Sirol yn ardal weinyddol yr hen Sir Forgannwg neu Ysgol Sir Howell’s 

Morgannwg, Caerdydd, cyhyd ag y bo disgyblion sydd wedi mynychu Ysgol Sir 

Howell’s Morgannwg wedi bod yn byw, tra’n ddisgybl yn yr ysgol, am ddim llai na 

dwy flynedd yn hen ardal weinyddol Sir Forgannwg. 
 

(ii) Hefyd merched nad ydynt wedi mynychu, am lai na dwy flynedd ar unrhyw adeg 

unrhyw, Ysgol Gynradd a gynhelir ym mhlwyfi Llantrisant, Pontypridd, Llanfabon, 

Llanilltud Fardre, Eglwysilan a hen Ward Ynysybwl yn hen Ardal Drefol 

Aberpennar gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r merched a oedd yn mynychu’r 

ysgolion uchod ac yn byw ym mhlwyf Eglwysilan. 

 

Dylid gweithredu’r Gronfa gyda’r amcanion dilynol yn achos disgyblion sy’n dod o fewn 

categori (i) a (ii) uchod. 

 

(a) Grantiau sy’n ddaliadwy mewn unrhyw sefydliad addysgol ar gyfer athrawon, 

prifysgol neu sefydliad addysg bellach (gan gynnwys addysg broffesiynol a 

technegol), sydd wedi’u cymeradwyo gan y Cyngor, I’w dyfarnu dan y rheolau a 

wnaethpwyd gan y Cyngor, gan gynnwys rheolau ynghylch gwerth a chyfnod y fath 

ysgoloriaethau a’r cymwysterau a’r dull o wirio a dethol ymgeiswyr; 

 

A’r amcanion dilynol ychwanegol os bydd disgyblion yn disgyn o fewn categori (i) uchod 

yn unig:- 

 

(b) Cymorth ariannol, gwisgoedd arbennig, dillad, offer, offerynnau neu lyfrau i alluogi 

myfyrwyr wrth adael ysgol, prifysgol neu sefydliadau addysgol eraill, i baratoi ar 

gyfer proffesiwn, crefft neu alwedigaeth a’u helpu i gael mynediad i’r fath waith. 
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CRONFA YMDDIRIEDOLAETH ADDYSG BELLACH MORGANNWG (WEDI’I 

DIWYGIO 4 MAI 1993) 

 

Rheolau’r Gronfa 

 

(Wedi’u cymeradwyo gan Bwyllgor Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port 

Talbot yn unol â chynllun a sefydlwyd gan y Gweinidog Addysg ar 31 Hydref, 1951). 

 

(i) Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau am unrhyw flwyddyn academaidd fydd 31 Mai'r 

flwyddyn cyn dechrau’r flwyddyn academaidd. 

 

(ii) Bydd hysbysebion yn cael eu rhoi mewn papurau newydd o fewn ardal Weinyddol 

yr hen Sir Forgannwg.  Hefyd, bydd copïau o’r hysbysebion yn cael eu dosbarthu i 

bob ysgol uwchradd a choleg yn y Sir sydd o fewn ardal weinyddol yr hen Sir 

Forgannwg. 

 

(iii) Bydd ceisiadau am ddyfarniadau sy’n disgyn o fewn amcanion yr Ymddiriedolaeth 

yn cael eu hystyried gan Is-bwyllgor arbennig Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg 

Bellach Morgannwg. 

 

(iv) Gall dyfarniadau gynnwys holl ffioedd ymgeisydd, costau teithio a chostau cynnal 

neu ran o’r rhain.  Ynglŷn â chostau cynnal, rhoddir ystyriaeth i raddfa gyfredol y 

grant mandadol/grant yr AAG. 
 

(v) (a) Ni roddir dyfarniadau am gyrsiau pan geir yr amodau canlynol:- 

 

P ân na fydd yr ymgeisydd yn gorfod talu ffioedd hyfforddi; neu bydd ar 

secondiad; neu’n derbyn dyfarniad mandadol; neu’n cael ei wahardd rhag 

derbyn y fath ddyfarniad gan amgylchiadau ariannol yn unig; neu’n derbyn 

dyfarniad o fwrsari gan Gyngor Ymchwil, Adran o’r Llywodraeth, yr 

Academi Brydeinig neu unrhyw gorff perthnasol arall. 

 

Oni bai fod amgylchiadau eithriadol neu neilltuol sy’n berthnasol i’r cais. 

 

(b) Rhoddir dyfarniadau pan fydd yr ymgeisydd yn derbyn cymorth ariannol oddi 

wrth ffynonellau eraill cyhyd ag y bo’r dyfarniad a’r fath gymorth ddim yn 

fwy na swm unrhyw ddyfarniad a wneir o gronfeydd cyhoeddus petai’r 

ymgeisydd wedi bod yn gymwys. 

 

(vi) Ni fydd dyfarniadau sy’n amodol ar gynnydd boddhaol yn ddaliadwy fel arfer am 

fwy na chyfanswm o dair blynedd. 

 

 

 

(vii) Yr incwm blynyddol fydd ar gael i’w ddosbarthu bob blwyddyn academaidd fydd 

yr incwm cronedig hyd at 31 Mawrth y flwyddyn ariannol flaenorol.  Bydd yr arian 
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hwn yn cael ei ddosbarthu yn ystod y flwyddyn academaidd ddilynol cyhyd ag y bo 

ymgeiswyr digon teilwng i wneud y fath ddosbarthu’n bosib. 

 

(viii) Gellir defnyddio’r incwm cronedig sy’n weddill i ategu’r incwm blynyddol pan 

fydd yr incwm hynny yn annigonol i ddarparu dyfarniadau i’r holl ymgeiswyr a 

ystyrir yn deilwng o ddyfarniadau mewn unrhyw flwyddyn academaidd. 

 

(ix) Ni fydd unrhyw brawf modd ar naill ai’r ymgeisydd na rhieni’r ymgeisydd wrth 

benderfynu gwerth y dyfarniad. 

 

(x) Gall Is-bwyllgor Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg gyfweld 

unrhyw ymgeisydd am ddyfarniad er mwyn asesu a yw’r ymgeisydd yn addas neu 

ddiben y dyfarniad y gwneir cais amdano. 

 

(xi) Bydd rhaid i bob ymgeisydd gyflwyno gwybodaeth ychwanegol yn ysgrifenedig fel 

ag y bydd angen, er mwyn penderfynu ar gais am ddyfarniad.  Ni ofynnir am 

unrhyw wybodaeth ar unrhyw fater a gyfeirir ato yn rheol (ix) o’r Rheolau hyn. 

 

(xii) Bydd rhaid i bob ymgeisydd roi enwau dau berson fydd yn barod i ddarparu geirda i 

gymeriad yr ymgeisydd. 

 

(xiii) Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn cyflwyno adroddiad i’r Cyfarwyddwr 

Addysg, Hamdden a Dysgu Hyd Oes ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd, neu 

wedi cwblhau’r diben y rhoddwyd y dyfarniad, os bydd hyn yn gynharach, gan roi 

adroddiad am y gwaith a gyflawnwyd oedd yn gysylltiedig â’r dyfarniad. 

 

(xiv) Os bydd ymgeisydd llwyddiannus yn methu â chwblhau’r cwrs astudio neu ddiben 

arall mewn cysylltiad â dyfarnu’r grant, efallai y bydd rhaid i’r ymgeisydd 

llwyddiannus ad-dalu holl werth unrhyw ddyfarniad neu ran o’r dyfarniad. 

 

 

 

 

ELUSEN GOFRESTREDIG. 
 

 


