
 
 

 
 
 

Rhaglen Bwrsariaeth  
Coleg Gŵyr Abertawe 

 
 
Arian i gefnogi rhagoriaeth mewn chwaraeon 
 
Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn annog pob un o’i ddysgwyr i gyflawni eu 
potensial llawn. Bwriad ein rhaglen Bwrsariaeth yw cynorthwyo dysgwyr â 
gallu eithriadol, mewn amrywiaeth o feysydd, i ddatblygu eu doniau. 
 
Mae cronfa ar gael i roi cymorth ariannol i ddysgwyr er mwyn eu helpu i 
gyflawni rhagoriaeth mewn chwaraeon. Gallai gael ei defnyddio i 
ddarparu cymorth tuag at gostau teithio, arbenigedd neu offer.  
 
 
Meini Prawf a Chais am Gymorth 
 
I wneud cais am gymorth ariannol rhaid i chi lenwi ffurflen gais a’i 
dychwelyd i’r Cydlynydd Chwaraeon (Marc O’Kelly). Dylai gynnwys 
manylion y gweithgaredd penodol, y costau dan sylw yn ogystal â’r 
manylion canlynol:  
 

• pam y bydd yn fanteisiol i’r unigolyn; a  
• sut y bydd yn helpu i ddatblygu eu gallu mewn chwaraeon. 

 
Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan gyfweliad gyda’r staff coleg perthnasol i 
weld beth yw ymrwymiad yr ymgeisydd i’w gamp a beth yw anghenion 
penodol yr unigolyn e.e. offer, costau cystadlaethau, arweiniad 
proffesiynol, ac ati.  
 
Byddwn yn gofyn i ddysgwyr lofnodi cytundeb, gan ganiatáu i wybodaeth 
berthnasol gael ei defnyddio at ddibenion marchnata. Mae’n rhoi modd i’r 
Coleg gysylltu â dysgwyr hefyd yn ystod eu cyfnod yn y Coleg ac ar ôl 
gadael, i drafod cymryd rhan mewn digwyddiadau e.e. digwyddiadau 
coleg, siarad â dysgwyr presennol, ac ati. 
  



 
Coleg Gŵyr Abertawe 

 
Cais am gymorth ariannol ar gyfer bwrsariaeth chwaraeon. 
 
Enw: …………………………………………………………………Dyddiad Geni: …………………………………… 
 
Cwrs: ………………………………………………………………………………………………………………………………
  
Tiwtor Personol:  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rhif Ffôn Cyswllt. (Llinell Dir): …………………………………………………………………………………… 
 
 (Symudol): ……………………………………………………………………………………… 
 
E-bost: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Natur y Gweithgaredd:……………………………………………………………………………………………………  
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Costau Cysylltiedig:…………………………………………………………………………………………………………  
 
Rhesymau dros gefnogi rhagoriaeth a pham y bydd yn fanteisiol:………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Os bydd cymorth ariannol yn cael ei ddyfarnu, rwyf yn cytuno i’r 
wybodaeth berthnasol gael ei defnyddio at ddibenion marchnata. Rwyf 
hefyd yn cytuno i’r Coleg gysylltu â mi, i drafod cymryd rhan mewn 
gweithgareddau dilynol. 
 
Llofnod: ………………………………………………………………………… Dyddiad:……………………………… 
(Dysgwr) 
___________________________________________________________ 
 
AT DDEFNYDD COLEG YN UNIG 
 

Dyfarnwyd Cymorth Ariannol  Ie !  Na !   Swm a ddyfarnwyd £ …………… 
 
Os Na, rheswm: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Llofnod: ………………………………………………………………………… Dyddiad:……………………………… 
Marc O’Kelly 


