
 

 

Mentora WEN Cymru: Cynllun Bwrsariaeth 

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (WEN) Cymru, yn gallu cynnig nifer cyfyngedig o 

fwrsariaethau i gynorthwyo menywod sy’n byw yng Nghymru gyda chostau teithio, cefnogi 

a/neu lety os ydynt yn cael eu derbyn ar y cynllun mentora. 

Bwriad y bwrsariaethau yw galluogi menywod, i fynychu digwyddiadau mentora WEN ac i 

gyfarfod â'u mentoriaid, os nad  oeddent yn gallu bod yn bresennol fel arall. 

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy'n bodloni o leiaf un o'r canlynol: 

• Menywod na fyddai fel arall yn mynychu oherwydd caledi ariannol e.e. Yn derbyn 

budd-daliadau 

• Menywod y mae teithio yn debygol o fod yn ddrud iddynt (e.e. y rheini sydd â 

phellter teithio pellach, neu ofynion teithio/trafnidiaeth penodol) 

• Menywod anabl sydd angen gwasanaethau cynorthwyydd personol / cydymaith 

• Menywod â chyfrifoldebau gofal plant neu gyfrifoldebau gofalu eraill na allant 

fforddio costau gofal  

• Menywod sydd wedi'u tan-gynrychioli o’n carfan (gan gynnwys menywod anabl; 

menywod o gymunedau gwledig; menywod o gymunedau DU a lleiafrifoedd ethnig). 

 

Llety 

Mae bwrsariaethau ar gyfer llety ar gael i'r rhai y mae teithio yno ac yn ôl mewn diwrnod yn 

amhosibl oherwydd pellter a /neu anghenion oherwydd nam. 

 

Teithio 

Bydd teithio yn y car yn cael ei ad-dalu ar 45c y filltir. Yn unol â 'n polisi amgylcheddol 

byddwn bob amser yn annog defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a rhannu call lle bo hynny'n 

bosibl yn y lle cyntaf. 

 

Gwneud cais 

Ar ôl llunio rhestr fer o’r holl geisiadau i fynychu’r cynllun, yna byddwn yn adolygu unrhyw 

geisiadau bwrsariaeth a wnaed i gefnogi presenoldeb ymgeiswyr ar y cynllun. Byddwn yn 

ymdrechu i gefnogi cymaint â phosibl, ond efallai na fyddwn yn gallu cefnogi eich cais yn ei 

gyfanrwydd. Pe byddai hyn yn wir byddwn yn trafod hyn gyda chi uniongyrchol. 



 

 

Fel y cyfryw, wrth wneud cais am fwrsariaeth dylech fod mor glir â phosibl ynghylch pa 

gymorth sydd ei angen, a beth yw cost y cymorth hwn. 

Rhaid gwneud cais am fwrsariaeth ar yr un pryd â cheisiadau ar gyfer y cynllun. 

Bydd bwrsariaethau yn cael eu had-dalu yn dilyn cyflwyno ffurflen gais ar ôl pob 

digwyddiad, gyda derbynebau. Ni ellir ad-dalu costau heb dderbynebau.  

 

  



 

 

Ffurflen Gais Bwrsariaeth 

Dyddiad y cais: 

Enw: 

Cyfeiriad: 

Cod Post: 

Rhif Ffôn: 

Rhif Ffôn Symudol: 

E-bost: 

Defnyddiwch y gofod isod i esbonio: 

1. Beth fyddwch chi angen i’r fwrsariaeth ei gwmpas a pham fod angen hyn 

2. Faint fydd y gost 

3. Pa gyfran o'r gost hon yr ydych chi’n gallu ei thalu eich hun i helpu i dalu'r costau hyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dylech ddarparu unrhyw ddogfennau ategol er mwyn dangos eich sefyllfa yn llwyr: 

Os nad ydych yn derbyn budd-daliadau'r wladwriaeth, gall tystiolaeth ddogfennol gynnwys y 

canlynol, ond nid yw’n gyfyngedig i’r rhain 

• cyfriflenni banc diweddar; 

• cyfredol/arbedion; 

• slipiau cyflog diweddar neu dystiolaeth o enillion. 

Os ydych yn derbyn budd-daliadau'r wladwriaeth, gall tystiolaeth ddogfennol gynnwys y canlynol, 

ond nid yw’n gyfyngedig i’r rhain 

• copïau o lythyrau budd-dal;  



 

 

• tystiolaeth o fudd-daliadau prawf modd gwladol (megis budd-dal tai, budd-dal treth cyngor, 

credyd cynhwysol, cymhorthdal incwm, credyd pensiwn, lwfans ceisio gwaith neu fudd-

daliadau eraill tebyg); 

• tystiolaeth o lwfans byw i'r anabl neu daliad annibyniaeth personol 

 

Anfonwch y ffurflen hon, ar yr un pryd ag y byddwch yn cyflwyno'ch cais llawn, i 

mentoring@wenwales.org.uk  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffurflen anfonwch e-bost i mentoring@wenwales.org.uk 
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