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Cylchlythyr i gefnogwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Eich cefnogaeth chi i
ysgoloriaethau

Cost gynyddol addysg i’r rhai 
sy’n cael trafferth ei fforddio:

Erbyn heddiw, mae myfyriwr cyffredin yn y DU
yn gwario dros £45,000 ar ffioedd dysgu a

chostau byw cyn graddio, sydd dros ddwywaith
yn fwy na 10 mlynedd yn ôl. Mae’r cyfnod pan
oedd grantiau cynhaliaeth ar gael ac nad oedd

angen talu ffioedd dysgu yn perthyn i’r
gorffennol. Mae pawb yn ymwybodol o

bwysigrwydd mynediad i addysg, a diolch i chi,
mae dros 40 o ysgoloriaethau newydd wedi’u

creu dros y tair blynedd diwethaf er mwyn
helpu’r rhai mwyaf anghenus. Ni allwn

gorbwysleisio pwysigrwydd y cymorth hwn.
Mae prinder cyfleoedd gwaith rhan-amser ar

gyfer myfyrwyr a’r cynnydd mewn costau byw
yn gyffredinol yn achosi caledi ariannol go iawn.

Wrth dderbyn ysgoloriaeth, gall myfyrwyr
ganolbwyntio ar eu hastudiaethau a sicrhau eu

bod yn gwireddu eu potensial academaidd.
Ewch i dudalen 3

Rhifyn 5  Gwanwyn 2013

“Mae derbyn yr
ysgoloriaeth hon wedi
rhoi hyder mawr i mi a
hwb i lwyddo”
Kathryn Geary, myfyrwraig BA (Anrh) mewn Cyfrifeg, 
a dderbyniodd ysgoloriaeth rhwng 2010 a 2013
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Croeso i’r pumed rhifyn o Gorwelion. Efallai mai
dyma’r tro cyntaf i chi dderbyn copi o’r
cylchlythyr hwn, yn enwedig os ydych chi
newydd gymryd rhan yn ein hymgyrch ffôn. 
Os felly, croeso i’n cymuned o gynfyfyrwyr, staff
a chyfeillion sy’n rhannu ein brwdfrydedd dros
addysg a’r hyn y gall ei gyflawni.

Mae’n bosibl eich bod eisoes wedi darllen yn ein gohebiaeth i
gynfyfyrwyr am ein llwyddiant i oroesi blwyddyn ansicr. Fodd
bynnag, rydym wedi dechrau 2013 â’r sicrwydd y byddwn yn
parhau i fod yn sefydliad annibynnol a llwyddiannus sy’n
gynaliadwy yn ariannol. Gallwn edrych ymlaen nawr at barhau i
wneud cyfraniad allweddol at y maes Addysg Uwch yng
Nghymru a’r DU. 

Er ein bod wedi cadw ein statws fel y brifysgol ‘newydd’ orau yng Nghymru mewn sawl un o’r
tablau cynghrair, ein nod yw bod yn un o’r 10 prifysgol ‘newydd’ orau yn y DU. Bydd cefnogwyr
fel chi yn hollbwysig i’n helpu i wireddu ein gweledigaeth. Diolch i’ch cefnogaeth chi, mae llawer
o bobl ifanc ddawnus yn gallu manteisio ar ysgoloriaeth neu fwrsariaeth er mwyn gwireddu
breuddwyd a mynd i’r brifysgol. Diolch i haelioni pobl fel chi, gallwn hefyd godi dyheadau a
chydnabod llwyddiant academaidd drwy ddyfarnu gwobrau amrywiol i fyfyrwyr. Rydym hefyd yn
parhau i gryfhau ymchwil gymhwysol y brifysgol diolch i’ch cefnogaeth, gan wneud gwahaniaeth
gwirioneddol yn ein meysydd arbenigol - chwaraeon, celf a dylunio, addysg, rheolaeth a’r
gwyddorau iechyd.

Fel pob prifysgol arall, mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn elusen sy’n dibynnu ar eich
cefnogaeth gyson. Mae pawb yn gwybod bod addysg dda, wedi’i llywio gan waith ymchwil o
safon yn gallu newid bywydau er gwell. Diolch am fod yn rhan mor bwysig o’r genhadaeth hon. 

Mwynhewch ddarllen am sut rydych chi’n gwneud gwahaniaeth. 

Diolch!

Andrew Walker (HCIMA 1984)
Cyfarwyddwr Datblygu
awalker@cardiffmet.ac.uk 

Rydym yn ymrwymedig i leihau effaith
amgylcheddol ein gweithgareddau. Os
byddai'n well gennych dderbyn y Cylchlythyr
hwn drwy e-bost, rhowch wybod i ni.

Cylchlythyr Horizons yn Saesneg:
www.cardiffmet.ac.uk/horizons

Os hoffech gysylltu â ni, gallwch anfon e-bost
i: developmentoffice@cardiffmet.ac.uk 
neu ffonio 029 2020 1590.

Neu, ysgrifennwch atom yn: Y Swyddfa
Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr,
Campws Cyncoed, Heol Cyncoed, Caerdydd,
CF23 6BNA

Am ragor o wybodaeth am ein
gweithgareddau codi arian, ewch i'n gwefan:
www.cardiffmet.ac.uk/supportus 

Cofiwch fod modd ein gweld ar

www.LinkedIn.com

www.facebook.com/
cardiffmetalumni

www.twitter.com/
CardiffMetDARO

Horizons

Helpu mewn ffyrdd eraill… 
“Roeddwn wrth fy modd yn cymrydrhan yn y cynllun mentoracynfyfyrwyr peilot ac yn rhannu fymhrofiadau a’m cysylltiadau ermwyn helpu myfyrwyr presennol.Mae swyddi yn brin ar hyn o bryd,ond gall ychydig o gyngor achymorth helpu gobeithion myfyrwyri gael swydd.”

Mike Spinks, Dosbarth Addysg 1971 a chyn Lywydd Undeb y Myfyrwyr.

Er bod pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth, boed yn £5, 
£50 neu £500, rydym yn deall nad yw pawb mewn sefyllfa 
i roi arian ar hyn o bryd.

Mae llawer o’n cynfyfyrwyr yn helpu’r genhedlaeth nesaf mewn ffyrdd 
amrywiol eraill: 
 Cynnig lleoliadau gwaith
 Bod yn fentor i fyfyriwr 
 Rhoi cyngor ar yrfaoedd
 Bod yn gennad cynfyfyrwyr.

Os ydych yn fodlon cynnig cymorth o’r fath, anfonwch e-bost at Lisa Bowen, 
y Swyddog Cynfyfyrwyr yn  alumni@cardiffmet.ac.uk

Os na allwch roi arian ar hyn o bryd, cofiwch fod modd codi arian i ni drwy gymryd rhan mewn
digwyddiad noddedig. Ewch i’n gwefan am ragor o fanylion: www.cardiffmet.ac.uk/supportus.  

Dyma’r amser delfrydol i ddechrau meddwl am Hanner Marathon Caerdydd ym mis Hydref! 
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“Er budd llwyddiant economaidd a chynnydd
cymdeithasol hirdymor y DU, mae’n hanfodol
nad yw myfyrwyr cartref yn cael eu rhwystro
rhag astudio ar lefel ôl-radd. Mae twf
economaidd a chymdeithasol y DU yn y
dyfodol yn dibynnu ar boblogaeth hynod
fedrus, ac ni allwn ddibynnu ar ddenu doniau
rhyngwladol i fod yn sylfaen y dyfodol.”

Yn ogystal â gwneud gwahaniaeth i fywydau’r
unigolion sy’n derbyn ysgoloriaeth, mae’ch
cymorth hefyd yn helpu’r gymuned ehangach
a fydd yn elwa ar eu sgiliau a’u profiad. 

Eich cefnogaeth chi i
ysgoloriaethau...
Cost gynyddol addysg i’r rhai
sy’n cael trafferth ei fforddio

Mae’n syndod sut mae’r rhoddion lleiaf yn
gallu cyfuno i greu swm anrhydeddus iawn. Er
enghraifft, os yw 10 cynfyfyriwr yn rhoi £10 y
mis, gallwn ariannu ysgoloriaeth newydd bob
blwyddyn. Mae ysgoloriaethau’n dechrau o
£1,000 y flwyddyn ar gyfer yr israddedigion
mwyaf anghenus. Er nad yw £1,000 yn
ymddangos yn swm sylweddol, mae’n gallu
cael effaith enfawr. Fel mae’r rhan fwyaf
ohonom yn ei wybod, mae pryderon ariannol
yn gallu arwain at bwysau emosiynol difrifol.
Bydd ysgoloriaeth a chefnogaeth staff
hyfforddedig y Brifysgol yn helpu’r rhan fwyaf
o fyfyrwyr i oresgyn eu problemau a’u
galluogi i ganolbwyntio ar eu hastudiaethau.

Mae’ch cymorth yn ein helpu i ddod o hyd i
ysgoloriaethau i israddedigion ac i raddedigion
– sydd yr un mor bwysig. Wrth i israddedigion
wynebu problemau ariannol, mae’n anorfod
bod llai o fyfyrwyr yn gallu ystyried parhau
â’u haddysg trwy ddilyn cymhwyster ôl-radd. 

Mae nifer yr ôl-raddedigion eisoes wedi
lleihau 8% ledled y DU yn ôl yr Asiantaeth
Ystadegau Addysg Uwch. Gallai hyn gael
effaith negyddol iawn ar ddyfodol y DU, fel y
nododd Grŵp Prifysgolion 1994:

Dylai addysg fod ar gael i bawb o bob cefndir cymdeithasol neu
economaidd. Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn awyddus i sicrhau
nad yw caledi ariannol yn rhwystro unigolion dawnus sy’n haeddu cyfle i
lwyddo. Mae’ch cymorth chi yn gwneud cyfraniad allweddol at helpu i
sicrhau bod y genhedlaeth nesaf yn gallu gwireddu ei photensial.

“Diolch i’r ysgoloriaeth, dwi
wedi gallu canolbwyntio’n
llwyr ar fy astudiaethau a dim
ond gweithio’n rhan-amser yn
ystod y gwyliau er mwyn rheoli
costau byw. O ganlyniad, dwi
wedi cael mwy o amser i
ganolbwyntio ar fy
astudiaethau a’m nodau
academaidd.” 
Owen, derbynnydd ysgoloriaeth israddedig

“Mae’r ysgoloriaeth
wedi bod yn help
enfawr i mi dalu
am fy astudiaethau.
Roedd yn dda
gwybod bod
gweddill fy ffioedd am y
flwyddyn, fy ffioedd stiwdio ar
gyfer deunyddiau ceramig a’r
costau tanio wedi’u talu, ac
roeddwn i’n gallu canolbwyntio
ar fy astudiaethau heb y pryder
ychwanegol o dalu biliau
ffioedd.”
Sharon, derbynnydd ysgoloriaeth ôl-raddedig 

“[Diolch i’r ysgoloriaeth] dwi
wedi gallu prynu llyfrau
hanfodol i helpu fy
astudiaethau a’m traethodau,
ac mae fy ngraddau wedi
gwella yn sgil hynny. Mae
hefyd wedi fy helpu i dalu am
deithio i gymryd rhan mewn
gwaith gwirfoddol, sy’n brofiad
hanfodol ar gyfer y cwrs hwn.”
Ryan, derbynnydd ysgoloriaeth israddedig

Wyddech chi...

Eich bod wedi rhoi dros
£100,000 yn y 3 blynedd 
diwethaf, gan gefnogi 
mwy na 40 ysgoloriaeth
newydd - diolch! 

£10
£10
£10
£10
£10
£10
£10
£10

£10

£10

10 cynfyfyriwr a £10 y mis = un Ysgoloriaeth



Cefnogi gwaith ymchwil
Gall cerddoriaeth fod yn
werthfawr iawn i lawer o
bobl ifanc sydd ag
anghenion addysgol
arbennig ac anableddau. 

Ers mis Medi 2012, mae’r Prosiect Gwrando’n Uchel, sydd wedi’i ariannu’n rhannol gan eich
rhoddion chi, wedi bod yn gweithio gyda thair ysgol arbennig i gynllunio technoleg gerddoriaeth
amrywiol sy’n ehangu cynhwysiant, yn hybu creadigrwydd ac yn helpu i greu rhagor o
gerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r disgyblion wedi helpu i gyfrannu at y gwaith o
gynllunio’r dechnoleg hon. 

Mae’r Prosiect Gwrando’n Uchel wedi cyrraedd ei ail gam, ac mae’r dechnoleg newydd yn cael ei
threialu mewn ystafell ddosbarth i helpu pynciau eraill fel mathemateg, ffoneg ac addysg
gorfforol. Dros y misoedd nesaf, bydd amrywiaeth ehangach o bobl ifanc yn yr ysgolion sy’n
cymryd rhan yn dechrau defnyddio’r dechnoleg a’r gweithgareddau newydd, a byddant ar gael
am ddim i bawb sydd am eu defnyddio. Mae Dr Wendy Keay-Bright o Ysgol Gelf a Dylunio
Caerdydd yn gweithio ar y prosiect hwn ar y cyd â MUSE, Youth Music a CARIAD Interactive.

Wrth i ni fynd i’r wasg, roedd yr
ymgyrch ffôn flynyddol ar waith er
mwyn helpu’r Gronfa Ddatblygu. 

Byddwn wedi siarad â thros 800 o
gynfyfyrwyr mewn pythefnos. Diolch i bawb a
gymerodd ran eleni - cewch y wybodaeth
ddiweddaraf yn y rhifyn nesaf. Mae’r Gronfa
Ddatblygu yn gwneud gwahaniaeth i fyfyrwyr
presennol a myfyrwyr y dyfodol drwy
ddarparu ysgoloriaethau a bwrsariaethau
newydd, ariannu gwaith ymchwil gyda’r
gorau yn y byd a chefnogi adnoddau a
chyfarpar newydd.
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Y Diweddaraf am yr Apêl
Chwaraeon: Cyfleuster
Pêl-droed 3G Newydd
Diolch i’r cynllun ariannu diweddar a dderbyniodd arian
cyfatebol gan y Llywodraeth (50c am bob £1 o’ch
rhoddion), rydym bellach yn gallu dechrau datblygu
Canolfan Bêl-droed 3ydd Cenhedlaeth newydd â
llifoleuadau ar Gampws Cyncoed. 

Bydd y Ganolfan yn gyfle i ddenu mwy i gymryd rhan ac yn darparu
cyfleuster pwysig i fodloni gofynion y cwricwlwm, chwaraeon myfyrwyr
a’r gymuned leol.  

Bydd y datblygiad yn unigryw yng Nghaerdydd, lle nad oes digon o
gyfleusterau hyfforddi a chwaraeon pob tywydd digonol. Mae dros 2,000
o blant yn mynychu gweithgareddau chwaraeon ar Gampws Cyncoed
bob wythnos, gan gynnwys un o’r rhaglenni pêl-droed mwyaf, mwyaf
cynhwysfawr ac uchel ei pharch yng Nghaerdydd ar gyfer plant oedran
iau.

Pan na fydd y cae yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pêl-droed, bydd yn cael
ei ddefnyddio fel cyfleuster hyfforddi ar gyfer llawer o chwaraeon tîm
eraill. Bydd cynllun manwl yn cael ei ddatgelu dros y misoedd nesaf, felly
gwyliwch y gofod hwn! Diolch i bawb a gyfrannodd at y cynllun arian
cyfatebol - ni fyddai’r apêl wedi llwyddo heb eich cefnogaeth chi. 

Cymorth Rhodd a gostyngiad yn y dreth i roddwyr 

Ateb yr alwad 

Cofiwch fod y Brifysgol yn gallu
hawlio Cymorth Rhodd os ydych
chi’n drethdalwr y DU. 

Bydd y cynllun hwn o eiddo’r llywodraeth yn
cynyddu’ch rhodd 25% heb i chi dalu ceiniog
ychwanegol! Y cwbl sydd raid i chi ei wneud
yw llenwi rhan Cymorth Rhodd y ffurflen

rhodd neu ddweud wrthym ar lafar eich bod
am i ni hawlio Cymorth Rhodd. Os ydych chi’n
talu treth ar Gyfradd Uwch, gallwch hefyd
ofyn am ad-daliad ar gyfer y gwahaniaeth
rhwng y gyfradd sylfaenol a’r gyfradd uwch
wrth gyflwyno’ch ffurflenni treth.

Ydych chi’n gwybod ein bod ni’n gallu derbyn
cyfranddaliadau, gwarantau a buddsoddiadau

eraill, yn ogystal â rhoddion arian parod? Mae
trethdalwyr unigol yn gallu cael gostyngiad yn
y dreth ar gyfer gwerth llawn y farchnad y
rhoddion hyn. 
Mae gwybodaeth bellach am ostyngiad yn y
dreth am roi tir, adeiladau, cyfranddaliadau a
gwarantau ar gael ar wefan Cyllid a Thollau Ei
Mawrhydi: http://www.hmrc.gov.uk
/individuals/giving/assets.htm

Myfyrwyr a gymerodd ran yn yr ymgyrch ffôn, 
mis Mawrth 2013

Academi Pêl-droed Iau Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
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Mae’ch rhoddion tuag at wobrau a dyfarniadau yn ddi-os yn ysbrydoli
myfyrwyr i lwyddo.

Mae rhai unigolion yn penderfynu rhoi gwobr i fyfyriwr er cof am rywun annwyl iddynt, tra bod
eraill yn penderfynu noddi gwobr drwy eu cyflogwr. Rydym wedi derbyn sawl gwobr newydd
eleni diolch i nawdd nifer o gwmnïau, gan gynnwys Solo Services, Effective Communications a T
A Roden. Dyfernir y gwobrau hyn i’r myfyrwyr disgleiriaf ar ddiwedd eu blwyddyn olaf. Rydym
yn ddiolchgar iawn i bawb sy’n ein cefnogi yn y modd hwn. Diolch o galon i bawb. 

Os hoffech chi roi gwobr i fyfyriwr er cof am rywun arbennig neu noddi 
gwobr drwy’ch cwmni, cysylltwch ag Andrew yn y Swyddfa Ddatblygu ar 029 2020 1591 
neu awalker@cardiffmet.ac.uk.

Ysbrydoli myfyrwyr i lwyddo

Lowri, darpar-raddedig 2012,
(ar y dde) yn derbyn gwobr am y

traethawd hir gorau ym maes
Maetheg Ddynol a Deieteg gan

Gyfarwyddwr y Rhaglen, 
Denise Parish.
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Unigolion

 Abbey Abbass
 Karina Allaway
 Timothy Andradi
 Caroline Bovey
 Margaret Cameron
 Antony Chapman*
 Dave Cobner*
 Patricia Cole
 Tracey Couch
 Lynn Davies CBE
 Rhiannon Dyke
 Gareth Edwards CBE
 Colin Elliott
 Maria Etifit
 Sheona Evans*
 Ashley Finn
 Jonathan Ford
 Kathryn Francis
 Matthew Green
 Louise Griffin*
 Gwyn Griffiths
 Peter Griffiths
 Alison Grosvenor
 Zoe Harcombe
 Jacqui Hare*
 Gordon Harrhy
 Eleanor Harrison
 Susan Harrod
 Sarah Heard
 Isabel Hitchman
 Naomi Hobbs
 Joanna Hogg
 Deborah Holley

 Robert Hudson
 Janet Hughes
 Elizabeth Hurrell
 Gary James
 Mark Jeffs
 Christopher Jennings*
 Anthony Jones
 Clare Jones
 Theresa Kadach
 Joanne Lewis
 Ian Loynd
 Claire Maddern
 David B Mansel
 John Marsden
 David R Maylor
 James Mooney
 Richard Moremon*
 Victor Nohar
 Sue Owen
 Caroline Page
 Dennis Perrott
 Eira Pitcher
 Kevin Powell
 Aled Roberts
 Dylan Roberts
 Judith Roberts
 Richard Roberts
 Dean Robinson
 Huw Rogers
 Rosemary Rowland
 Mary Rumbold
 Stephanie Songhurst
 Andrew Stanbury

 Philip J Steele
 Barrie Stephens
 Janet Stroud
 Eileen Taylor
 Eirian A Thomas
 Madge Thomas
 Sian Tinnuche
 Richard Tong*
 Janet M Vokes
 Andrew Walker*
 Frances Walker
 Deborah Weids
 Joanne Whittle
 Sharon Whyte
 David Young
 11 o roddwyr 

anhysbys

Sefydliadau

 Abbott Nutrition
 Boulders
 Bucks County 

Beekeepers' Association
 Campus Clothing
 Effective Communications
 eLINIA Ltd
 Fairwood Trust
 Fenton Arts Trust
 Ford Britain Trust
 Hugh James Solicitors
 Lock Inspection 

Systems Ltd
 London School of

Commerce
 Lord Forte Foundation
 The Maldron Hotel Cardiff
 The Maltings Ltd.
 Millennium Stadium

Charitable Trust
 Motorpoint Arena Cardiff
 The Oakdale Trust
 The Parc Hotel Cardiff
 Park Plaza Hotel Cardiff
 SA Brain & Co Ltd
 Savoy Educational Trust
 Simon Gibson Charitable

Trust
 Sir Halley Stewart Trust
 Sir Jules Thorn Charitable

Trust
 Sodexo Defence
 Solo Service Group

 Spire Healthcare
 St Davids Hotel and Spa
 T A Roden Ltd
 Tillery Valley
 Tracesmart
 The Waterloo Foundation
 Willmott Dixon Construction
 Wales Millennium Centre
 Yakult UK Ltd

Ers i ni ddechrau codi arian yn
2009, rydym wedi derbyn dros 2,300
o roddion a chyfanswm gwerth
dros £1.2 miliwn. Nid yw’r
rhoddion hyn yn cymryd lle arian y
llywodraeth, ond maen nhw’n
golygu bod modd cynnal prosiectau
a gweithgareddau na fyddent yn
digwydd fel arall. 

Mae’r gwaith a ariennir yma diolch
i’ch cefnogaeth chi yn gallu
gweddnewid bywydau. Hoffem
ddiolch yn gyhoeddus i’r holl
gynfyfyrwyr, cyfeillion a
sefydliadau am eu haelioni dros y
12 mis diwethaf. Gyda’ch cymorth
chi, gallwn barhau i fod yn
brifysgol wirioneddol flaengar.

*staff Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Diolch!

Jack Rees, myfyriwr a fu’n rhan o ymgyrch ffôn 2011.
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“Pan dwi’n tyfu i
fyny dwi am fod
yn wyddonydd...”
Gall rhodd addysg newid bywyd.
Gyda’ch help chi, gallwn newid
bywydau gyda’n gilydd.
Ar ôl gofalu am eich teulu a’ch ffrindiau, ystyriwch adael rhodd yn eich ewyllys i gefnogi
ysgoloriaethau ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Byddwch yn cefnogi traddodiad o
gyfleoedd, cyflawniad ac arloesedd.

Oeddech chi’n gwybod y gallech gynyddu’r arian y bydd eich buddiolwyr eraill yn ei
dderbyn drwy adael 10% o’ch ystad drethadwy i elusen? Os hoffech drafod unrhyw
agwedd ar adael rhodd yn eich ewyllys i’n cefnogi ni, ffoniwch y Rheolwr Datblygu ar 
029 2020 1590 neu e-bostiwch developmentoffice@cardiffmet.ac.uk

www.cardiffmet.ac.uk/supportus
Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn elusen gofrestredig, rhif 1140762
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Er mwyn gwneud gwahaniaeth heddiw, cwblhewch y ffurflen hon a’i dychwelyd
i’r: Swyddfa Datblygu, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed,
Caerdydd, CF23 6BN.

Eich Manylion
Enw llawn: ......................................................................................................................................

Rhif ffôn:  ........................................................................................................................................

Cyfeiriad:  .......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Cod post:  ........................................................ Rhif ffôn:  ..........................................................

E-bost:  ...........................................................................................................................................

Beth fyddai orau gennych
Hoffwn i’m rhodd fynd i:

Y Gronfa Ddatblygu Ble mae’r angen mwyaf Arall:

(nodwch): .......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Hoffwn i’m rhodd aros yn anhysbys

Anfonwch wybodaeth ataf am adael rhodd yn fy ewyllys i Met Caerdydd

Rhodd Unigol
Hoffwn roi rhodd untro i Sefydliad Prifysgol Fetropolitan Caerdydd   £

Hoffwn dalu drwy: (ticiwch) Siec Visa Mastercard

CAF/Taleb Maestro

Dylid gwneud sieciau/talebau yn daladwy i Sefydliad Prifysgol Fetropolitan

Caerdydd

Rhif y cerdyn:

Rhif CCV: Tri digid olaf ar stribed y llofnod

Dyddiad Dechrau: ......./.......   Dyddiad Dod i Ben: ....... /.......  Rhif Cyhoeddi:  ..................

Enw a llythrennau blaen deiliad cerdyn .....................................................................................

Llofnod(ion): ........................................................................................................................................

Dyddiad: ................................................................................................................................................

Sut y gallwch ein cefnogi

Datganiad Cymorth Rhodd - Gwneud i'ch rhodd fynd ymhellach
Mae Cymorth Rhodd yn golygu, am bob punt a roddwch, y byddwn yn cael 25c yn
ychwanegol gan Gyllid a Thollau EM, heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Mae hyn yn golygu
bod £10 yn werth £12.50 i Met Caerdydd. Os hoffech i'ch rhodd fynd ymhellach, rhowch
Gymorth Rhodd. Yr unig beth sydd ei angen arnom yw eich llofnod.

Adenillwch y dreth ar fy rhodd/rhoddion y cyfeirir ati/atynt yn y ffurflen hon. (Rwy'n
drethdalwr y DU ac rwyf wedi talu, neu byddaf yn talu, Treth Incwm neu Dreth ar Enillion
Cyfalaf sydd o leiaf yn cyfateb i gyfanswm y dreth y bydd yr holl elusennau neu Glybiau
Chwaraeon Amatur Cymunedol rwy’n rhoi arian iddynt yn ei hadennill ar fy rhoddion ar
gyfer y flwyddyn dreth honno. Rwy’n deall nad yw’r Dreth Gyngor na TAW yn gymwys.)

Llofnod(ion): .......................................................................................................................................

Dyddiad: ..............................................................................................................................................

Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn elusen gofrestredig, rhif 1140762   

Digwyddiadau Met Caerdydd Digwyddiadau 
i GynfyfyrwyrDarlithoedd Cyhoeddus:

Beth:  Darlith gan yr Athro Gwadd Anrhydeddus, Alan Dix:
“Treading out Technology: exploring the edges during a thousand
mile walk round Wales”

Pryd: Dydd Mercher 17 Ebrill 2013, 5.45pm er mwyn dechrau am 6pm
Lleoliad: Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd

Beth: Darlith gan yr Athro Peter Quantick 
(Cyfarwyddwr Prosiectau Ewropeaidd):
“What has the European Commission ever done for us? 
Travels with and without euros”

Pryd: Dydd Mercher 1 Mai 2013, 5.45pm er mwyn dechrau am 6pm
Lleoliad: Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd

Mae lleoedd ar gael am ddim ar gyfer pob darlith ar sail y cyntaf i’r felin. I archebu lle ar-lein
ewch i www.cardiffmet.ac.uk/lectures 

I gael rhagor o wybodaeth, dylech e-bostio Caryn Blunt yn pandilectures@cardiffmet.ac.uk
neu ffonio 029 2041 6052.

Beth: Ymunwch â ni yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd i weld
gwaith cyffrous y genhedlaeth nesaf o artistiaid, dylunwyr 
a gwneuthurwyr.

Pryd:  Dydd Sadwrn 8 Mehefin - Dydd Gwener 14 Mehefin 2013
Lleoliad: Campws Gerddi Howard a Llandaf

Beth: Cinio Cymdeithas Cyn-
chwaraewyr Clwb Rygbi
Prifysgol Fetropolitan
Caerdydd

Pryd: Dydd Sadwrn 11 Mai 2013
Lleoliad: Undeb y Myfyrwyr, Campws

Cyncoed, Caerdydd
Beth:  Aduniad Rhuddem

Dosbarth 1970-73
Cyncoed

Pryd: Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2013
Lleoliad: Undeb y Myfyrwyr, Campws

Cyncoed, Caerdydd
Beth: Dosbarth 1969-72

Cyncoed
Pryd: Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2013
Lleoliad: Gwesty’r Village, Caerdydd
I archebu lle yn unrhyw un o’r digwyddiadau
uchod neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch
â’r Swyddfa Cynfyfyrwyr ar 029 2020 1590
neu alumni@cardiffmet.ac.uk


