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Ym mis Mawrth 2013 cafwyd yr
ymgyrch ffôn fwyaf llwyddiannus yn
hanes Met Caerdydd. Siaradodd ein

myfyrwyr â thros 600 o gyn-fyfyrwyr, a
chynigiodd dros eu chwarter ohonynt roi
rhodd i’r Gronfa Ddatblygu. Dros gyfnod o
bythefnos, cafodd dros £25,000 ei addo dros
dair blynedd. Mewn termau real, mae hyn yn
cyfateb i 25 o ysgoloriaethau myfyrwyr
(gweler tudalen 5 am y newyddion
diweddaraf yngl�n â sut y mae arian y gronfa
ddatblygu wedi cael ei wario eleni).

Gall ysgoloriaeth neu fwrsariaeth wneud
gwahaniaeth i berson ifanc sydd mewn angen
ariannol – gall barhau â’i gwrs gradd yn
hytrach na gorfod gadael addysg uwch. Rhaid
i rai myfyrwyr wneud mwy o waith rhan-amser
er mwyn gallu fforddio cwblhau eu cyrsiau
gradd. Mae ysgoloriaeth o £1000 yn cynnig
amser iddynt ganolbwyntio ar eu
hastudiaethau a manteisio i’r eithaf ar eu cwrs,
gan eu galluogi nhw i brofi’r un cyfleoedd â’u
cymheiriaid.

Mae’r ymgyrch ffôn hefyd yn fuddiol i’r
myfyrwyr sy’n gwneud y galwadau ffôn.
Maen nhw’n cael cyfle i rwydweithio â 
chyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sydd wedi
mynd ymlaen i wneud pethau gwych o fan
cychwyn tebyg iawn iddyn nhw. Roedd un o’r
rhai a fu’n ffonio, Ben Norrish, wrth ei fodd â’r
cyngor a’r cymorth a dderbyniodd gan y 
cyn-fyfyrwyr y bu’n siarad â nhw… 
Parhad ar Dudalen 3

ymgyrch ffôn orau erioed
cronfa Ddatblygu Met
caerdydd! 



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
or call on 029 2020 1590.

Neu ysgrifennwch atom yn:
wyddfa Datblygu a Chysylltiadau
Alumni, Campws Cyncoed, Heol
Cyncoed, Caerdydd, CF23 6BN

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

Croeso i’r chweched rhifyn o Gorwelion.
Efallai mai dyma’r tro cyntaf i chi dderbyn
copi o’r cylchlythyr hwn; efallai eich bod
wedi cymryd rhan yn ein hymgyrch ffôn ar
gyfer y gronfa ddatblygu. Os felly, croeso i’n
cymuned o gyn-fyfyrwyr, staff a chyfeillion
sy’n rhannu ein brwdfrydedd dros addysg a’r
ffordd y gall newid cymdeithas.

Wrth i flwyddyn academaidd 2013/14
ddechrau, edrychwn ymlaen at lawer o
ddatblygiadau cyffrous o gwmpas y brifysgol
sy’n bosibl drwy eich rhoddion chi. Ar
gampws Cyncoed, mae gwaith yn dod yn ei
flaen yn dda ar y Cae Chwarae 3G newydd â
llifoleuadau, i greu cyfleuster chwaraeon
mawr ei angen ar gyfer myfyrwyr a’r
gymuned leol. Mae gwaith ar y gweill hefyd
ar Ganolfan Ragoriaeth Awyr Agored
Coetiroedd ar gyfer Dysgu.

Bydd y gwaith hwn yn cynorthwyo plant lleol
i ddefnyddio coetiroedd ac yn newid y
ffordd y caiff hyfforddiant ysgolion coedwig
ei gynnal yn yr Ysgol Addysg. 

Efallai mai adeilad newydd pwrpasol yr Ysgol
Gelf a Dylunio yw datblygiad mwyaf y
brifysgol eleni, gan symud yr Ysgol o
Gampws Gerddi Howard i Landaf. Gyda’ch
cymorth chi, gobeithiwn y gallwn gyflawni
ein cenhadaeth i ddatblygu canolfannau
rhagoriaeth presennol a newydd yn ein pum
ysgol academaidd: Chwaraeon, Celf a
Dylunio, Addysg, Rheoli a Gwyddorau
Iechyd.

Mae eich cymorth yn gwneud gwahaniaeth
gweladwy ar draws y brifysgol, ond mae eich
effaith hefyd i’w deimlo y tu ôl i’r llenni wrth i
ysgoloriaethau newydd gael eu creu ac wrth
i ymchwil o safon byd barhau i newid
bywydau. Fel elusen, rydym yn ddibynnol ar
haelioni eraill i wneud yn si�r bod
datblygiadau fel hyn yn digwydd. Diolch am
ein helpu i godi dyheadau, hyrwyddo
rhagoriaeth academaidd a gwella bywydau.

Mwynhewch ddarllen am y gwahaniaeth
rydych chi’n ei wneud drwy gefnogi Met
Caerdydd.

Diolch yn fawr!

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

O ble y daw ein rhoddion? I ble mae ein rhoddion yn mynd?

Ymddiriedolaethau Elusennol

Busnesau

Unigolion

Ysgoloriaethau a Gwobrau i Fyfyrwyr

Adnoddau a Chyfarpar

Ymchwil

59%

10%

31%

64%
7%

29%

Rhoddion yn ystod blwyddyn academaidd 2012-2013

HORIZONS NEWSLETTERCyLCHLyTHyR GORwelION

ar gyfer cefnogwyr Met Caerdydd



CyLCHLyTHyR GORwelION

ar gyfer cefnogwyr Met Caerdydd

yMgyRch ffÔn oRau eRioeD cRonfa DDatBlygu
PRifySgol MetRoPolitan caeRDyDD  

“Roeddwn am fod yn un o’r myfyrwyr sy’n
gweithio ar y ffonau er mwyn dysgu mwy
am ethos y Brifysgol.  Roeddwn yn credu y
byddai’n brofiad diddorol  ac yn her
newydd. Cefais ddarlun llawer ehangach 
o’r brifysgol ar ôl siarad â’r cyn-fyfyrwyr, a
chlywed eu safbwynt nhw Roeddwn yn
awyddus i gyfarfod â phobl newydd, a
sgwrsio â graddedigion ac roedd  ganddyn
nhw ddigon o gyngor i’w gynnig gan eu
bod  wedi cael profiadau tebyg i mi. 

Nid oeddwn yn ymwybodol o’r gronfa
ddatblygu cyn cael  y swydd. Diolch i’r
swydd, dysgais am y gwaith ymchwil
pwysig sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni yn y 
brifysgol. Cefais lawer o sgyrsiau gwych. 
Y sgyrsiau mwyaf difyr oedd y rhai a oedd
yn fy ngalluogi i ymchwilio i fy maes
astudio i (marchnata) o safbwynt
gwaith. Fe wnes i fwynhau trafod gyda
graddedigion am eu hamser yn y brifysgol
a sut y gwnaethon nhw ddod o 
hyd i swydd. Defnyddiais y profiad fel
ffordd o gael cysylltiadau da wedi i mi
orffen yn y brifysgol.”

Rhoddwyr yn ôl ysgol

yR yMgyRch Mewn Rhifau 

23%
Ysgol 

Gwyddorau
Iechyd 

9%
Ysgol 
Addysg

19%
Ysgol 
Reoli 

32%
Ysgol Gelf
a Dylunio 

17%
Ysgol Chwaraeon 

Rhoddwyr yn ôl 
blwyddyn graddio  

71% 2000au

8% 1990au

9% 1980au

10% 1970au

2% 1960au

Neges gan Ben Norrish
Myfyriwr 3ydd blwyddyn BA (Anrh)
Astudiaethau Busnes a Rheolaeth 

“Mae addysg yn bwysig iawn yn fy marn i. Os gall y Gronfa Ddatblygu helpu’r rhai sy’n ystyried
eu haddysg o ddifrif ac sydd angen cymorth ariannol, mae hynny’n rhywbeth cadarnhaol
iawn.”  abbey abbass, Ba (anrh) celf ac estheteg 2005 (wedi cyfrannu i’r gronfa
Ddatblygu)

47% Cymru 
53% Lloegr

Rhoddwyr yn ôl rhanbarth 

    

  

     



y wyBoDaeth DDiweDDaRaf aM yR
aPÊl chwaRaeon: DatBlygu
cyfleuSteR PÊl-DRoeD 3g newyDD 
Mae’r gwaith ar y Maes Chwaraeon 3g newydd gyda llifoleuadau bellach yn mynd rhagddo yng Nghampws  Cyncoed diolch i’ch rhoddion hael
chi a chynllun arian cyfatebol diweddar Llywodraeth Cymru (a oedd yn cyfrannu 50c am bob  £1 a roddwyd). Bydd y cyfleuster yn trawsnewid
y ddarpariaeth ar gyfer hyfforddiant pêl-droed yng Nghaerdydd. Nod y ganolfan fydd cynyddu faint sy’n cymryd rhan a darparu cyfleuster
mawr ei angen er mwyn bodloni gofynion y cwricwlwm, chwaraeon myfyrwyr a’r gymuned leol.  Bydd y cyfleuster pêl-droed yn cael ei
gwblhau yn ystod y tymor hwn. Diolch i bawb a gyfrannodd yn ystod y cynllun arian cyfatebol. Oni bai am eich cymorth chi, ni fyddai hyn 
wedi bod yn bosibl.

ySBRyDoli MyfyRwyR 
i  lwyDDo 
Mae llawer o unigolion a busnesau lleol yn dewis cefnogi myfyrwyr Prifysgol
Metropolitan drwy gynnig gwobr graddio er mwyn annog myfyrwyr y flwyddyn olaf i
ymdrechu am Ragoriaeth yn eu hastudiaethau.  Gall noddi gwobr mewn disgyblaeth sy’n
berthnasol i’ch Busnes fod yn ffordd wych o feithrin cysylltiad gyda thalent newydd
arloesol yn eich maes. Fe wnaeth Adapt PLC, nodwyr gwobr newydd, noddi gwobr am y
perfformiad cyffredinol gorau ym maes Technoleg Gwybodaeth. Gwahoddwyd yr
enillydd, Richard Wheeler i swyddfeydd Adapt am ginio a thaith o amgylch y
swyddfeydd. Mae’r math hwn o gyfle i rwydweithio mor werthfawr i raddedigion newydd
sydd angen cysylltiadau a chymorth i rwydweithio. Diolch i holl noddwyr y gwobrau
graddio ar gyfer 2013.

Os hoffech chi noddi gwobr drwy eich cwmni neu gyfrannu gwobr myfyriwr er cof
am rywun arbennig, cysylltwch ag Andrew Walker yn y Swyddfa Ddatblygu ar 029
2020 1591 neu awalker@cardiffmet.ac.uk.

Gwaith yn cychwyn ar Faes Chwaraeon 3G 

Cyfarfu Richard Wheeler (chwith) un o

raddedigion 2013 â Gerry Lawrence (dde) am

daith o amgylch swyddfeydd Adapt ar ôl 

derbyn Gwobr TG Adapt am y perfformiad

cyffredinol gorau ym maes 

Technoleg Gwybodaeth.
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Pêl-droed Iau Prifysgol Metropolitan Caerdydd  

Richard Wheeler, un o raddedigion 2013



Diolch i’ch haelioni chi, mae’r Gronfa Ddatblygu wedi bod mewn sefyllfa yn ddiweddar i ddyfarnu nifer o ysgoloriaethau i fyfyrwyr y flwyddyn
academaidd hon. Dyrannwyd £56,000 i gefnogi ysgoloriaethau a bwrsarïau er mwyn annog y bobl ifanc mwyaf talentog i ddilyn cyrsiau addysg
uwch er gwaethaf caledi ariannol. Bydd £25,000 arall yn cefnogi chwaraeon a hamdden yng nghampws  Llandaf. Bydd hyn yn gwella mynediad
i weithgareddau chwaraeon yn Llandaf, ond bydd yn helpu i sefydlu a chynnal clybiau a chymdeithasu hefyd er mwyn gwella ac ehangu profiad
ein myfyrwyr yn y brifysgol. Mae bod yn rhan o dîm, clwb neu gymdeithas yn y brifysgol yn cyfrannu at iechyd a lles myfyrwyr a gall roi sgiliau
trosglwyddadwy gwerthfawr iddynt ar gyfer y dyfodol.transferable skills for their future.

cRonfeyDD DatBlygu yn cefnogi 
aMRywiaeth o weithgaReDDau
chwaRaeon a haMDDen allgyRSiol
aR gyfeR ein MyfyRwyR 

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 y 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 i elusen ar gael ar
wefan Cyllid a Thollau EM:
www.hmrc.gov.uk/individuals/giving/assets.htm  

   

ar gyfer cefnogwyr Met Caerdydd
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unigolion
Abbey Abbass

Philip Babot

Stephanie Blumfield

Caroline Bovey

Margaret Cameron

Antony Chapman*

Dave Cobner*

Robert Coles

Debbie Cooke

Lynn Davies CBE

Stephen Derrick

Gareth Edwards CBE

Colin Elliot

Victoria Ellis

Maria Etifit

Sheona Evans*

Alice Evans

Ashley Finn

Julie Fletcher-Brown

Jonathan Ford

Eilidh Gordon

Louise Griffin*

Morgan Griffiths

Peter Griffiths

Alison Grosvenor

Jacqui Hare*

Gordon Harrhy

Eleanor Harrison

Susan Harrod

Sarah Heard

Isabel Hitchman

Naomi Hobbs

Joanna Hogg

Deborah Holley

Robert Hudson

Barbara Hunter

Gary James

Anthony James

Mark Jeffs

Christopher Jennings*

Anthony Jones

Stephen Lees

Rhodri Lewis

Claire Maddern

David Mansel

John Marklew

James Marsden

David Maylor

James Mooney

Richard Moremon

Gwenllian Murphy

Victor Nohar

Caroline Page

Ricky Patel

Kevin Powell

Thomas Roberts

Richard Roberts

Dylan Roberts

Dean Robinson

Huw Rogers

Rosemary Rowland

Michael Sheppard

Alice Sockett*

Stephanie Songhurst

Andrew Stanbury

Philip Steele

Jannene Tarrant

Eirian Thomas

Richard Tong*

Janet Vokes

Andrew Walker*

Frances Walker

Patricia Warner

Deborah Weids

Joanne Whittle

Peter Willard

Carol Williams

Ryan Young

David Young

12 anonymous donors

Sefydliadau
Abbott Nutrition

Adapt PLC

Boulders

Campus Clothing

Effective Communication

Fairwood Trust

Food Partners Group

Hugh James Solicitors

Lock Inspection Systems Ltd

London School of Commerce

The Maldron Hotel Cardiff

Motorpoint Arena Cardiff

Park Plaza Hotel Cardiff

Radisson Blu Hotel

SA Brain & Co Ltd

Savoy Educational Trust

Simon Gibson Charitable Trust

Sodexo Defence

Solo Service Group

Spire Healthcare

St. Davids Hotel and Spa

T. A. Roden LTD

The Fenton Arts Trust

The Maltings Limited

The Waterloo Foundation

Thistle Cardiff City Centre, The Parc

Tillery Valley

Wales Millennium Centre

Willmott Dixon Construction

Yakult UK Ltd

ein cefnogwyR
Hoffai Prifysgol Metropolitan Caerdydd ddiolch yn gyhoeddus i’r holl gynfyfyrwyr, cyfeillion a sefydliadau am eu haelioni dros y 12 mis
diwethaf. Trwy gymorth haelionus o’r fath, gall y Brifysgol barhau’n brifysgol wirioneddol flaengar. * staff Prifysgol Metropolitan Caerdydd. 

Myfyrwyr a gymerodd ran 
yn Ymgyrch Ffôn 2013

Diolch!



“Pan dwi’n tyfu i         
fyny dwi am fod 
yn brif gogydd…”

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

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 Metropolitan

caerdydd. Byddwch yn cefnogi traddodiad o
gyfleoedd, cyflawniad ac arloesedd.

    
   



Darlithoedd cyhoeddus
Beth: Darlith gan yr Athro Mark Francis:
“‘Value Flow’: An Antidote to the
Dysfunctions of Conventional
Management Theory”

Pryd: Dydd Mercher 6 Tachwedd,
5.45pm er mwyn dechrau am 6pm

Lleoliad: Ysgol Reoli Caerdydd,
Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin,
Caerdydd

Beth: Darlith gan yr Athro Jeff
Wallace: “Literature and Science -
Beyond the Two Cultures”

Pryd: Dydd Mercher 19 Mawrth,
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.

Digwyddiadau i gynfyfyrwyr
a chefnogwyr
Beth: Gwasanaeth Carolau Nadolig  

Pryd: Dydd Gwener 6 Rhagfyr am 11am 

Lleoliad: Gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol
Llandaf gyda mins peis a gwin cynnes i
ddilyn yn Ysgol Reoli Caerdydd - croeso i
deuluoedd 

Beth: Gweithdy Gwneud Siocled
Nadolig

Pryd: Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr
9.30am – hanner dydd

Lleoliad: Campws Llandaf

Pris: £12

Croeso i deuluoedd (ond mae’n rhaid i
blant sy’n cymryd rhan yn y gweithdy fod
dros 8 oed)

Digwyddiadau cyn-aelodau
Staff Met caerdydd
Beth: Cinio Nadolig Cyn-aelodau Staff
Met Caerdydd

Pryd: Dydd Iau 28 Tachwedd
12.30pm - 2.30pm

Lleoliad: K1, Campws Cyncoed

Beth: Cinio Nadolig Cyn-aelodau 
Staff Met Caerdydd 

Pryd: Dydd Iau 5 Rhagfyr
Hanner dydd - 2pm

Lleoliad: Ysgol Reoli Caerdydd,
Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin,
Caerdydd

I archebu lle yn unrhyw un o’r 
digwyddiadau uchod neu am ragor o
wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddfa 
Cynfyfyrwyr ar 029 20201590 neu
alumni@cardiffmet.ac.uk

DigwyDDiaDau Met caeRDyDD

Sut y gallwch
ein cefnogi
Er mwyn gwneud gwahaniaeth heddiw, cwblhewch y ffurflen hon a’i
dychwelyd i’r: Swyddfa Datblygu, Prifysgol Metropolitan 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 Brifysgol Metropolitan Caerdydd 

£

Hoffwn dalu drwy: (ticiwch)   Siec   Visa       

Mastercard   CAF/ Taleb   Maestro

Dylid gwneud sieciau/talebau yn daladwy i Brifysgol Metropolitan 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:...........................................................................................

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 a phob rhodd a roddwyd
gennyf ac a roddaf yn y dyfodol. (Rwy’n drethdalwr y DU ac rwyf wedi talu, neu
byddaf yn talu Treth Incwm a/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 Metropolitan Caerdydd yn elusen gofrestredig, rhif 1140762


