
Gorwelion
Y cylchlythyr i Gefnogwyr Prifysgol Met Caerdydd

Mae’r cyfleuster 
pêl-droed 3G 2 seren FIFA
newydd â llifoleuadau ar

Gampws Cyncoed wedi’i gwblhau ac
yn cael ei ddefnyddio gan fyfyrwyr,
staff a’r gymuned leol.

Diolch i’ch rhoddion hael chi a 
chynllun arian cyfatebol diweddar y 
Llywodraeth (a oedd yn cyfrannu 50c am
bob £1 a roddwyd) mae’r cyfleuster wedi
trawsnewid darpariaethau hyfforddiant
pêl-droed yng Nghaerdydd...

Parhad ar Dudalen 3

Rhifyn 07 | 2014

Cyfleuster Pêl-droed
3G newydd gyda 
llifoleuadau diolch
i’ch rhoddion chi!



…Parhad o’r dudalen gyntaf
Nod y ganolfan fydd cymell mwy o
bobl i gymryd rhan mewn
chwaraeon a darparu cyfleuster
mawr ei angen ar gyfer gofynion y
cwricwlwm, chwaraeon myfyrwyr
a’r gymuned leol. Diolch i bawb
sydd wedi cyfrannu arian dros oes
y cynllun arian cyfatebol. Heb eich
cymorth chi, ni fyddai hyn wedi
bod yn bosibl.
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Mae’r cyfleuster 3G yn fanna o’r 
nef i’n rhaglen bêl-droed. Bydd ein
cyn-fyfyrwyr yn cofio’r cyfyngiadau
a oedd yn gysylltiedig â hyfforddi 
ar hanner y maes hoci a chwarae 
ar gae gwair mwdlyd yn aml.

Mae’r maes newydd a’i lifoleuadau
yn faes statws 2* FIFA, felly gallwn
groesawu timau’r uwchgynghrair a
thimau rhyngwladol. Ond yn anad
dim, mae’n rhoi cyfleuster 
addysgu, hyfforddi a chymunedol
o’r radd flaenaf i ni sy’n diwallu 
holl anghenion ein chwaraewyr 
pêl-droed, yn fechgyn ac yn
ferched.

Dave Cobner
Cyfarwyddwr Chwaraeon

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 6BN

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

Croeso i’r seithfed rhifyn o
Gorwelion, y cylchlythyr ar gyfer
cefnogwyr a chyfranwyr rhoddion
Prifysgol Metropolitan Caerdydd.
Efallai mai dyma’r tro cyntaf i chi
dderbyn copi o’r cylchlythyr hwn,
o ganlyniad i’n hymgyrch ffôn
ddiweddar o bosibl. Os felly,
croeso!

Rydych chi’n rhan o’n cymuned
gynyddol o gyn-fyfyrwyr, staff a
chyfeillion sy’n rhannu ein
brwdfrydedd dros addysg uwch
a’r hyn y gall ei gyflawni.

Ar y trywydd hwnnw, rwy’n falch o
allu datgelu rhai o’r prosiectau
gwych a wnaed yn bosibl diolch
i’ch cymorth chi, fel y Cyfleuster
Chwaraeon 3G, Canolfan Awyr
Agored Coetiroedd ar gyfer
Dysgu, prosiectau ymchwil a
chymunedol, ysgoloriaethau a
gwobrau – oll yn cael
effaithsylweddol yma ym 

Mhrifysgol Metropolitan
Caerdydd.

Mae ein myfyrwyr yn parhau i fod
yn ganolog i’n gwaith, ac rwy’n
falch o ddweud bod Prifysgol
Metropolitan Caerdydd wedi
sicrhau’r lefel uchaf erioed o
foddhad ymhlith myfyrwyr yn ôl yr
Arolwg Cenedlaethol diweddaraf
o Foddhad Myfyrwyr.

Rydym hefyd wedi dod yn 8fed
ymhlith Prifysgolion y DU am
gyflogadwyedd myfyrwyr. Mae
gwaith yn mynd rhagddo ar yr
adeilad newydd ar gyfer yr Ysgol
Celf a Dylunio ar Gampws Llandaf,
a fydd yn dod â’n holl fyfyrwyr
Celf a Dylunio ynghyd ar un safle
ym mis Medi 2014.

Os hoffech ymweld â chael cip ar
yr adeilad newydd, ffoniwch ni ac
fe wnawn y trefniadau priodol.

Diolch am yr holl gymorth rydych
chi’n ei roi i Brifysgol Metropolitan
Caerdydd. Rydym yn
gwerthfawrogi hynny’n fawr.

Andrew Walker
Andrew Walker (HCIMA 1984)
Cyfarwyddwr Ymgysylltu Allanol

Cofiwch fod modd ein
gweld ar:

www.LinkedIn.com

www.facebook.com/
cardiffmetalumni

www.twitter.com/
CardiffMetDARO

Cymorth Rhodd 
a Gostyngiad yn y
Dreth i roddwyr
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.
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Roedd hi’n wych cael bod yn
rhan o ymgyrch codi arian dros y
ffôn Prifysgol Metropolitan
Caerdydd! Cefais brofiad
arbennig, yn rhwydweithio a
chyfathrebu gyda llawer o gyn-
fyfyrwyr sydd wedi cael profiad
yn y diwydiant lletygarwch (y
maes rwy’n gobeithio cael gyrfa
lwyddiannus ynddo ar ôl i mi
raddio).

Cefais agoriad llygad wrth siarad
â graddedigion o gyfnodau
gwahanol, rhai oedd wedi
astudio gyda ni cyn dyddiau
UWIC, heb sôn am Brifysgol
Metropolitan Caerdydd! Mae
hyn wedi rhoi cip i mi ar sut
mae’r Brifysgol wedi datblygu a
thyfu dros y 40 mlynedd
diwethaf. Dwi wedi cael fy
synnu ar yr ochr orau pa mor
gadarnhaol mae’r cyn-fyfyrwyr
hyn, a’u parodrwydd i siarad am
eu profiadau yn y brifysgol. Mae
wedi bod yn gyfle gwych i mi
ryngweithio â myfyrwyr sy’n
dilyn cyrsiau eraill hefyd nad
oeddwn i’n gwybod fawr ddim
amdanyn nhw cyn yr ymgyrch
hon.

Mae pob galwr wedi bod mor
ddiolchgar am y cymorth a’r
sgyrsiau difyr rydym wedi eu
cael gyda’n cyn-fyfyrwyr.

Mae rhoddion y cyn-fyfyrwyr
wedi galluogi’r brifysgol i barhau
â’i gwaith ymchwil unigryw sy’n
newid bywydau, ac wedi helpu i
sicrhau dyfodol hirdymor y
brifysgol.

Rwy’n teimlo’n ddiolchgar iawn
mod i wedi cael bod yn rhan o
brosiect mor arbennig.
Gobeithio bod y cyn-fyfyrwyr
wedi mwynhau siarad â ni
cymaint ag y gwnaethon ni
fwynhau sgwrsio â nhw, ac y
byddan nhw’n ymwneud mwy
â’r brifysgol mewn llawer o
ffyrdd gwahanol. Rwy’n
gobeithio cael cyfle hefyd i
ddiolch yn bersonol iddyn nhw
yn un o’r digwyddiadau diolch i
roddwyr yr haf hwn

Aled Holcombe
Myfyriwr 2il flwyddyn
BA Anrhydedd 
Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol

Rhoddwyr yn ôl Ysgol

Ystadegau’r Ymgyrch Ffôn

13%
Ysgol 

Gwyddorau
Iechyd

49%
Ysgol Addysg

11%
Ysgol Reoli

14%
Ysgol Celf a 
Dylunio

13%
Ysgol Chwaraeon

Rhoddwyr yn ôl 
blwyddyn graddio

32% 2000au

21% 1990au

4% 1980au

29% 1970au

13% 1960au

1% 1950au

63% Cymru

35% Lloegr

2% Yr Alban

Rhoddwyr yn 
ôl Rhanbarth 

Yr ymgyrch
mewn niferoedd

Cynfyfyrwyr a ffoniwyd  
= 1536 

49%

51%

Diolch yn arbennig i
bawb ohonoch a
gymerodd ran yn

Ymgyrch Ffôn Cynfyfyrwyr
2014. Dros gyfnod o
bythefnos, cafodd £20,000 ei
addo i Gronfa Ddatblygu
Prifysgol Metropolitan
Caerdydd! Bydd hyn yn
darparu ffynhonnell hanfodol o
arian i gryfhau ymchwil, gwella
profiad y myfyriwr a darparu
ysgoloriaethau i alluogi
unigolion dawnus i ddilyn cwrs
addysg uwch waeth beth fo’u
cefndir ariannol.

I’r myfyrwyr oedd yn gwneud y
galwadau ffôn, roedd yn gyfle
gwych i siarad â chyn-fyfyrwyr a
oedd wedi astudio’r un cwrs. 
Derbyniodd llawer ohonynt, gan
gynnwys Aled Holcombe, gyngor
gwerthfawr am yrfaoedd a sut i
wneud y gorau o’u profiad ym
Mhrifysgol Metropolitan
Caerdydd.

Ymgyrch ffôn
Y diweddaraf



Eich cefnogaeth i fyfyrwyr: 
Rhoi er cof
Mae cyflwyno rhodd er cof am rywun annwyl yn ffordd gadarnhaol o ddathlu
bywyd, gan ein helpu ni i arloesi gyda datblygiadau newydd a meithrin
doniau cenedlaethau newydd o fyfyrwyr.

Roedd ei diddordeb mewn dylunio
yn deillio o waith ei thad fel
drafftsmon peirianneg. Roedd wrth
ei bodd gyda mathemateg ac yn
gallu bod yn fanwl gywir ac yn
wyddonol. Roedd ganddi
ddiddordeb byw ym mhopeth.
Roedd yn casglu llawer o waith celf,
ac roedd wrth ei bodd gyda lliwiau
llachar. Roedd lluniau dyfrlliw yn
agos iawn at ei chalon, yn enwedig
rhai bach, a chelf o’r India a’r
Dwyrain Canol. Ond ei dau brif
ddiddordeb oedd Dylunio Mewnol a
Cerameg/Llestri Gwydr. Roedd yna
gysylltiad clir rhwng dylunio mewnol
a’i chredoau feng shui/
amgylcheddol gyda’i defnydd o liw 
a lleoliad.

Os hoffech wybod mwy am
roi rhodd er cof am rywun
annwyl ffoniwch Sheona
Evans ar 029 2020 1593
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Mae dyfarniadau i fyfyrwyr a roddir er cof yn gwneud 
gwahaniaeth parhaol i fywydau ein myfyrwyr

Roedd James George, sy’n fyfyriwr ar y cwrs Celfyddyd Gain, yn falch
iawn o dderbyn bwrsari teithio a gyflwynwyd er cof am Evan a Felicity
Charlton. Bu’r arian yn gymorth iddo fyfyrio ar ei ymarfer a 
dylanwadodd ar gyfeiriad ei waith yn ystod blwyddyn olaf ei radd.

Thanks to this generous award, I embarked on a week of research
and exploration in the Brecon Beacons. My proposal was to immerse myself in the environment and
use this time to reflect upon the way I document experience and memory in my art practice. 
The concepts that this project have allowed me to explore have formed a strong foundation for the 
research element of my degree, and this has been an invaluable aspect of my creative 
development."2013 Evan and Felicity Charlton Award winner             James George BA (Hons) Fine Art

Pan fu farw Regina Lasker
fis Gorffennaf diwethaf ar
ôl diodde’n ddewr gyda

chyflwr iechyd cymhleth,
penderfynodd ei ffrind agosaf,
Michael, noddi gwobr Cerameg
blynyddol i fyfyriwr graddedig 
er cof amdani

Roedd Regina Lasker yn fenyw
ddeallus, anturus a bywiog oedd yn
byw bywyd yn llawn. Yn
Seicolegydd Siartredig, ei meysydd
arbenigol oedd iechyd a seicoleg
amgylcheddol. Cymhwysodd fel
ymgynghorydd Feng Shui ac roedd
hi’n credu’n gadarn bod ein
hamgylchedd, yn cynnwys ein
cartrefi, yn cael effaith ddofn ar sut
rydym ni’n teimlo yn feddyliol a
chorfforol, sut rydym ni’n ymddwyn
a sut rydym ni’n byw ein bywyd.

Regina “Gina” Lasker 
(26/8/1954 – 29/7/2013)

Diolch i rodd hael gan
Sefydliad Rayne, mae
prosiect Somability Dr.

Wendy Keay-Bright wedi
galluogi cymunedau lleol i elwa
ar dechnolegau creadigol
arloesol.

Nod cyffredinol Somability yw
gwahodd oedolion ag anawsterau
dysgu i gymryd rhan mewn
gweithgareddau symud creadigol,
ysgogol yn eu lleoliadau gofal
dydd.

Mae llawer o bobl, naill ai yn sgil
anabledd neu heneiddio, angen
llawer o gymorth ym mhob
agwedd ar eu bywyd bob dydd.
Gall cyfyngiadau ar allu i symud
effeithio ar iechyd corfforol a
meddyliol, cyfathrebu,
creadigrwydd a hunanhyder. Yn
aml mewn lleoliadau gofal dydd,
mae staff yn ei chael hi’n anodd
dod o hyd i weithgareddau
ystyrlon, addas ar gyfer oedran
sy’n rhoi hwb i hyder ac yn
meithrin cyfeillgarwch, hwyl ac
ymdeimlad o gymuned.

Bydd Somability yn cynnig
gweithgareddau hamdden i’r
cymunedau hyn drwy fynediad i
dechnolegau a ddefnyddir ar gyfer
gemau cyfrifiadurol fel arfer. Fodd
bynnag, nid ysgogi cystadleuaeth
yw’r bwriad, ond archwilio
symudiad rhythmig, deinamig fel
ffordd o fynegi’ch hun a bod yn
greadigol. Yn ogystal â hyrwyddo
lles corfforol, mae profiad yn
dangos bod gweithgarwch
rhythmig yn meithrin empathi ac
yn ymlacio pobl hefyd.

Bydd y technolegau yn
ychwanegu at y profiad hwn drwy
alluogi’r corff i gyd i symud, heb
fod angen dyfais neu
gyfarwyddyd. Pan fydd pobl yn
symud, mae’r synwyryddion yn
darllen y symudiad ac yn ei drosi i
allbwn gweledol neu sain. Mae
dyfeisiau fel Nintendo Wii a
Microsoft Xbox Kinect yn cynnig
amrywiaeth o gemau ymarfer.

Er bod y mathau hyn o
weithgareddau yn hyrwyddo
ymarfer a rhyngweithio
cymdeithasol, mae ein hymchwil
wedi dangos bod llawer o’r rhain
yn rhy gymhleth neu’n ormod o
her gorfforol i bobl sydd ag
anableddau mwy dwys.

Mewn ymateb i hyn, bydd
Somability yn mwyhau y
symudiadau mwyaf petrus hyd yn
oed, gan daflu delweddau i’r
amgylchedd. Bydd y rhai sy’n
cymryd rhan yn gallu rhyngweithio
gyda thafluniadau graffigol o’u
cyrff eu hunain, y gallan nhw eu
mwynhau ac arbrofi gyda nhw
drwy eu hawydd i symud. Bydd y
rhai sy’n gwylio yn cael cyfle prin i
ddilyn yr hyn sy’n digwydd yn
hytrach nag arwain, i ymateb ac i
ymuno, gan ddatblygu’r hyder
angenrheidiol yn raddol i sicrhau
profiad creadigol yr ymgollir
ynddo’n llwyr.

Eich cefnogaeth 
i Ymchwil: Somability

Llwybrau Coridor Midmill Twnnel Sihoutte

Ysbryd Pwyntydd Sganiwr Skit  Caleidosgop Fflachiadau
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Eleanor Harrison

Susan Harrod

David Hathaway

Sarah Heard

Anthony Hile

Isabel Hitchman

Naomi Hobbs

Michael Hodgson

Joanna Hogg

Deborah Holley

David Hollisey - Mclean

Gareth Holtam

Sarah Hopkins

Marcia Howells

Robert Hudson

Barbara Hunter

Peter Jakobek

Anthony James

Gary James

Christopher Jennings *

Rittu Joel

Anthony Jones

Neil Jones

Matthew Jones

Nathan Jones

Claire Kingsford

Keisha Kirby

Chrisoula Konstantakou

John Leechmere

Stephen Lees

Rhodri Lewis

Gillian Lewis

Joanne Lewis

Lilwen Llewelyn

Rhian Lodwig

Margaret Lynn

Claire Maddern

David B Mansel

Ifan Marklew

John Marsden

David R Maylor

Andrew McMahon

Malcolm Miles

Ian Miles

James Mooney

Richard Moremon *

John Morgan

Victor Nohar

Sue Owen

Caroline Page

Amelia Parry

Ricky Patel

Dennis Perrott

Ian Phillips

Jayne Pierce

Jason Pizzey

Luk-May Pope

Kevin Powell

Danny Prescott

Johanna Raffan

Stuart Rees

Christine Rees

Anthony Richards

Marilyn A Rimell

Richard Roberts

Dylan Roberts

Aled Roberts

Dean Robinson

Huw Rogers

Rosemary Rowland

Mary Rumbold

Peter Scammell

Michael Sheppard

Kevin Shore

Alice Sockett *

Stephanie Songhurst

Andrew Stanbury

Philip J Steele

     

Barrie Stephens

Janet Stroud

Jannene Tarrant

Jeff Taylor

Howard Tear

Eirian A Thomas

Laraine Thorpe

Gaynor Toft

Richard Tong *

Stuart Turner

Garry Veale

Janet M Vokes

Frances Walker

Andrew Walker *

Henry Waller

Andrew A Ward

Patricia Warner

Deborah Weids

Thomas Whatling

Joanne Whittle

Sharon Whyte

Graham Wigley

Peter Willard

Jade Williams

Elis Williams

Carol Williams

John Williams

David Young

Ryan Young

38 Anonymous Donors

Sefydliadau
Abbott Nutrition

Adapt Services Ltd

Boulders

Campus Clothing

Dominos

Effective Communication

Fairwood Trust

Food Partners Group

Hilton Cardiff

Holiday Inn

Hospital Innovations

Hugh James

Lock Inspection 
Systems Ltd

London School of
Commerce

Maldron Hotel

Motorpoint Arena Cardiff

Park Plaza Hotel Cardiff

Peter’s Pies

Princes Gate Spring Water

Radisson Blu Hotel

Rayne Foundation

SA Brain & Co Ltd

Savoy Educational Trust

Semaphore Display

Simon Gibson 
Charitable Trust

Sodexo

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

Tracesmart

TWL Voice and Data

VINCI Park Sevices UK Ltd

Wales Millennium Centre

Willmott Dixon 
Construction

Yakult UK Ltd

Zenith Media
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Myfyrwyr a fu’n ffonio
O Ymgyrch Ffôn 2014

Ein Cefnogwyr
Hoffai Prifysgol Metropolitan Caerdydd ddiolch yn gyhoeddus i’r
holl gyn-fyfyrwyr, cyfeillion a sefydliadau am eu haelioni dros y 12
mis diwethaf. Trwy gymorth haelionus o’r fath, gall y Brifysgol
barhau i fod yn brifysgol wirioneddol flaengar. * staff Prifysgol
Metropolitan Caerdydd

Unigolion
Abbey Abbass

Elaine Christine Addams H

Pauline Andam

Philip Babot

Rebecca Bailie

Nicholas Baker

Audrey Baynton

Christopher Benbow

Rachel Bennett

Ethne Biggs

Stephanie Blumfield

Caroline Bovey

Matthew Bunn

Katie Burton

Margaret Cameron

Antony J Chapman *

Sheila Clark

Dave Cobner *

Patricia Cole

Robert Coles

Susan Connell

Debbie Cooke

Gemma Crooks

Martin Davies

Lynn Davies CBE

Warren Davies

Stephen Derrick

Marcus Donoghue

Susan Doran

Adam Douglas

Gareth Edwards CBE

Colin Elliott

Victoria Ellis

Maria Etifit

Mary Evans

Edryd I Evans

Sheona Evans *

Ashley Finn

Ann Fitzjohn

Julie Fletcher-Brown

Jonathan Ford

Janet Gardner

Andrew Goddard

Eilidh Gordon

Matthew Green

Louise Griffin *

Peter Griffiths

Gwyn Griffiths

Alison Grosvenor

Katherine Gullett

Andrew K Hardwick

Jacqui Hare *

Gordon Harrhy
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ADDYSG
DYFODOL
RHODD YN EICH EWYLLYS

Gall rhodd o addysg 
newid bywyd. Gyda’ch 
help chi, gallwn newid
bywydau gyda’n gilydd.

Oeddech chi’n gwybod y gallech gynyddu’r arian y
bydd eich buddiolwyr eraill yn ei dderbyn drwy
adael 10% o’ch ystâd 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 Metropolitan Caerdydd 
yn elusen gofrestredig, rhif 1140762 

RH
O

W
CH

 

Yn 2015 bydd Prifysgol
Metropolitan Caerdydd yn
dathlu ei phen-blwydd yn
150 oed. Byddwn yn
dathlu ein hanes, ein
llwyddiannau a dyfodol 
y Brifysgol.

Byddai’n wych cael cymaint o
gyn-fyfyrwyr â phosibl o
Brifysgol Metropolitan
Caerdydd a’i sefydliadau
gwreiddiol yn rhan o’r
dathliadau. Rydym yn
gwahodd pob cyn-fyfyriwr i
rannu atgofion a lluniau. Os
oes gennych chi unrhyw
luniau, dogfennau neu bethau
cofiadwy eraill yr hoffech eu
rhannu gyda ni am eich amser
yma anfonwch nhw at
alumni@cardiffmet.ac.uk 

Neu, os hoffech anfon copïau
caled atom ni gallwn sganio
neu dynnu llun o’r eitemau a’u
dychwelyd yn ddiogel atoch.

Edrychwn ymlaen at ddathlu 
a chofio ein hetifeddiaeth
gyda chi!



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. Gallwch gyfrannu ar-lein hefyd
yn www.cardiffmet.ac.uk/supportus

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      Lle mae’r angen mwyaf      Arall:

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

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

Hoffwn i’m rhodd aros yn anhysbys

Anfonwch wybodaeth ataf am adael rhodd yn fy ewyllys i Brifysgol 

Metropolitan 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 y 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 Brifysgol Metropolitan
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

Darlithoedd 
Cyhoeddus
Beth?
Darlith gan yr Athro Jeffrey Jones
“Clay; What Kind of Stuff do 
you Call That?”

Pryd?
Wednesday 14 May 2014

Ble?
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
Beth?
Diwrnod Chwaraeon 
Cynfyfyrwyr yn erbyn Myfyrwyr

Pryd?
Dydd Sadwrn 24 Mai 2014

Ble?
Campws Cyncoed 

Beth?
Aduniad Dosbarth 1969 

Pryd?
Dydd Sadwrn 24 Mai 2014

Ble?
Campws Cyncoed 

Beth?
Aduniad Dosbarth 1974

Pryd?
Dydd Sadwrn 12 Gorffennaf 2014

Pryd?
Campws Cyncoed 

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 13 Mehefin 
Pryd: Dydd Sadwrn 8 Mehefin – Dydd Gwener 13 Mehefin 
Lleoliad: Campws Gerddi Howard a Llandaf

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


