
Gorwelion  
Cylchlythyr ar gyfer cefnogwyr Met Caerdydd

Mae eich rhoddion
yn helpu i
ddatblygu

gwasanaeth i alluogi’r
boblogaeth sy’n heneiddio
yng Nghaerdydd i addysgu
sgiliau gwneud bara i bobl
iau yn y gymuned. Leah
McLaughlin, ymchwilydd
yn y Ganolfan Ymchwil
Gymhwysol mewn Celf a
Dylunio Cynhwysol
(CARIAD), a greodd y
syniad o alluogi pobl hŷn i
gysylltu â’r cenedlaethau
iau trwy brofiad ar y cyd o
wneud bara, a sefydlu’r
prosiect, a fydd yn dod yn
hunangynhaliol dros y tair
blynedd nesaf... 

  Parhau ar Dudalen 3

Rhifyn 08 | Hydref 2014 

Torri Bara 
yn llwyddiant
enfawr



Rydym wedi ymroi i leihau
effaith amgylcheddol ein
gweithgareddau. Pe byddai’n
well gennych dderbyn y
cylchlythyr hwn mewn neges
e-bost, rhowch wybod i ni.

Horizons in English:
www.cardiffmet.ac.uk/horizons 

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

Fel arall, ysgrifennwch at:
Swyddfa Datblygu a
Chysylltiadau â Chyn-fyfyrwyr,
Campws Cyncoed, Caerdydd,
CF23 6XD

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

Croeso i’r rhifyn hwn o Gorwelion,
sef cylchlythyr ar gyfer cefnogwyr
dyngarol Prifysgol Metropolitan
Caerdydd. Os ydych chi wedi
ymuno â ni’n ddiweddar fel
cefnogwr - efallai o ganlyniad i
lythyr oddi wrth Lywydd newydd
Undeb y Myfyrwyr - croeso!

Rydych chi nawr yn rhan o’n
cymuned o staff, cyn-fyfyrwyr a
ffrindiau sy’n rhannu ein
cenhadaeth i alluogi’r genhedlaeth
nesaf o fyfyrwyr Prifysgol
Metropolitan Caerdydd i gyrraedd
eu potensial.

Gobeithiaf y byddwch yn
mwynhau darllen am y
gwahaniaeth mawr y mae eich
rhoddion yn ei wneud ar draws y
ddau gampws. Bydd eich
rhoddion yn cefnogi ystod eang o
feysydd academaidd; ystafell
ymchwil newydd yn Llyfrgell
Cyncoed, ein cronfa galedi i
fyfyrwyr, ysgoloriaethau newydd,
prosiect i helpu’r henoed yn ein 
cymuned a ‘cronfa fflach’ ar gyfer

myfyrwyr sy’n entrepreneuriaid. 

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi
hefyd fod y cyfleuster pwrpasol
newydd ar gyfer Ysgol Celf a
Dylunio Caerdydd bellach wedi
agor, sy’n dod â’n myfyrwyr celf i
gyd at ei gilydd mewn un lleoliad
yn safle Llandaf. Os hoffech ddod i
gael taith o gwmpas yr adeilad
CSAD newydd yn Llandaf, neu i
weld y datblygiadau yng
Nghampws Cyncoed, cysylltwch â
ni a bydd un o aelodau’r tîm yn
hapus i drefnu hyn ar eich cyfer.

Yn yr un modd â phob prifysgol,
mae Prifysgol Metropolitan
Caerdydd yn elusen ac mae eich
cefnogaeth barhaus yn hanfodol.
Rydym ni oll yn gwybod bod
addysg dda, wedi’i llywio gan
ymchwil o ansawdd, yn gallu
newid bywydau er gwell.

Gobeithiaf y byddwch yn
mwynhau darllen am y ffordd
rydych chi’n gwneud
gwahaniaeth. Os hoffech chi alw
heibio am goffi ac ymweld â’r
campws, byddem yn falch iawn
o’ch gweld chi.

Diolch!

Andrew Walker (HCIMA 1984)
Cyfarwyddwr Ymgysylltu AllanolPeidiwch ag anghofio,

gallwch chi ddod o hyd i 
ni ar: 

 www.LinkedIn.com

 www.facebook.com/
cardiffmetalumni

 www.twitter.com/
CMetAlumni

Cymorth Rhodd a
Gostyngiad yn y
Dreth i roddwyr
Peidiwch ag anghofio, os ydych yn drethdalwr y DU, gall y Brifysgol
hawlio Cymorth Rhodd. Bydd cynllun y llywodraeth yn gwneud eich
rhodd gwerth 25% yn fwy i ni, heb gostio dim yn fwy i chi! 
Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi adran Cymorth Rhodd
y ffurflen roddi neu ddweud wrthym ar lafar eich bod chi eisiau i ni
hawlio Cymorth Rhodd.2 | Gorwelion Met Caerdydd



…parhau o’r dudalen flaen

Bydd Torri Bara yn creu
becws cynhwysol symudol, a
fydd yn estyn allan i bobl
ifanc a phobl hŷn arunig, dan
anfantais, a fydd yn eu
galluogi nhw i gysylltu trwy’r
profiad ar y cyd o wneud
bara. Bydd y gweithdai yn
darparu ‘ystafell de dros dro’
lle gall y cyfranogwyr fwyta,
rhannu syniadau a lle gall y
gymuned gyfan gymryd rhan
mewn sesiynau blasu.

Bwriad y prosiect yw bod yn
weithgaredd llawn hwyl lle gall
yr henoed addysgu sgiliau sydd
eisoes ganddyn nhw i
genhedlaeth sydd â diddordeb
brwdfrydig, o’r newydd mewn
pobi ym Mhrydain. Rydym yn
gobeithio y bydd y buddiolwyr
hŷn yn teimlo’n llai arunig, y
byddant yn sôn am hyder,
ansawdd bywyd a lles
cyffredinol gwell o ganlyniad i’r
prosiect. Bydd y prosiect yn
anelu at ddatblygu sgiliau
cyfathrebu, busnes a bywyd y
cyfranogwyr iau hefyd, a dod yn
fwy cyflogadwy wrth iddyn nhw
helpu i gyflwyno, cynllunio a

chynnal y sesiynau.”

Gyda help eich rhoddion, y nod
tymor hir yw i’r prosiect hwn fod
yn hunangynhaliol. Bydd y
defnyddwyr gwasanaeth yn
cymryd yr awenau o ran
cydlynu’r gweithdai ar ôl y
flwyddyn gyntaf. Os hoffech
gael mwy o wybodaeth am Torri
Bara, mae diweddariadau
rheolaidd ar flog CARIAD 
www.cariadblog.wordpress.
com/blog/ a byddwn yn rhoi’r
wybodaeth ddiweddaraf i chi am
gynnydd y prosiect yn y rhifyn
nesaf o Gorwelion.

Eich cefnogaeth i Brosiectau
Cymunedol: Torri Bara

   



Dros y ddwy flynedd
ddiwethaf, mae eich
rhoddion i’r Gwasanaethau
Llyfrgell a Gwybodaeth wedi
galluogi newidiadau
sylweddol i’r cyfleusterau a’r
gwasanaethau sydd ar gael ar
draws y Canolfannau Dysgu,
er budd yr holl fyfyrwyr ac
ymwelwyr. Yn sgil eich
rhoddion hael, rydym wedi
gallu cefnogi prosiect
allweddol i wella amrywiaeth
ac ansawdd Canolfannau
Dysgu’r Brifysgol.

Ers tymor yr hydref 2012/13,
mae staff y Gwasanaethau
Llyfrgell a Gwybodaeth wedi
gweithio gyda myfyrwyr, staff a
chyflenwyr i foderneiddio ein
hamgylcheddau dysgu. Rydym
wedi gwella ehangder, fformat a
gosodiad casgliadau’r llyfrgell,
wedi cynyddu nifer y llyfrau
darllen craidd, wedi cynyddu
nifer y gliniaduron sydd ar gael
i’w benthyg yn rhad ac am ddim,
wedi gwella ansawdd a
chyflymder cyfrifiaduron, wedi
prynu dodrefn astudio newydd a
gwell, wedi newid yr holl
arwyddion i wella rhwyddineb
dod o hyd i adnoddau i helpu
defnyddwyr i wneud y gorau o’r
gwasanaeth, ac wedi paentio’r
waliau hyd yn oed, er mwyn cael
amgylchedd astudio mwy
disglair a thaclus.

Profiad Myfyrwyr:
Cefnogi Llyfrgelloedd

Datblygiadau 
yn y dyfodol

Mae cynlluniau’n cael eu
datblygu ar hyn o bryd sy’n
canolbwyntio ar yr ystafell
Casgliadau Cymraeg, sydd
newydd gael ei chreu, yng
Nghanolfan Ddysgu
Cyncoed, i wella
darpariaeth ein
deunyddiau Cymraeg, yn
ogystal â chwmpas digido’r
Casgliadau Celf Arbennig
yng Nghanolfan Ddysgu
Llandaf.

Rydym yn edrych ymlaen
at y cyfleoedd newydd a
chyffrous a ddaw yn sgil y
datblygiadau hyn. 

Diolch!4 | Gorwelion Met Caerdydd



“Hoffwn ddiolch
yn fawr iawn i
bawb sydd wedi
rhoddi i’r
Brifysgol, sydd,
trwy eu
rhoddion hael a
pharhaus, yn
cefnogi gwaith y
Gwasanaethau
Llyfrgell a
Gwybodaeth a’r
Brifysgol, er
budd yr holl
fyfyrwyr
presennol a
myfyrwyr y
dyfodol.”

Emma Adamson
Pennaeth yr Adran
Llyfrgelloedd
Prifysgol Metropolitan
Caerdydd

Ystafell ymchwil

Mae un enghraifft o’r gwaith
hwn yng nghampws Cyncoed,
lle mae ystafell ymchwil
newydd wedi’i datblygu,
sydd ar gael i’w defnyddio
gan unrhyw fyfyriwr, aelod o
staff neu ymwelydd.

Roedd yn arfer bod yn lle
astudio traddodiadol a oedd yn
cynnwys casgliad o gyfnodolion
papur, ac mae bellach wedi cael
ei drawsffurfio, diolch i’ch
rhoddion chi.

Bu’n bosibl i’r Gwasanaethau
Llyfrgell a Gwybodaeth brynu
archif rolio newydd oddi wrth
gyflenwr lleol, sydd nawr yn
cadw’r cyfnodolion papur a’r
casgliadau ymchwil yng

Nghyncoed, sy’n golygu y
rhyddhawyd y lle yn yr ystafell i
greu cyfleuster astudio newydd.
Mae’r ystafell nawr yn cynnwys
desgiau unigol o ansawdd uchel,
cyfrifiaduron iMac, yn ogystal â
phŵer a rhwydweithio uwch,
sy’n galluogi unrhyw fyfyriwr i
gyrraedd ei botensial astudio
gan ddefnyddio naill ai
adnoddau ar-lein neu bapur y
llyfrgell.

Ers gwneud y newidiadau, mae
defnydd o’r cyfleuster astudio
gwell hwn wedi treblu. 

   



Bydd eich rhoddion yn
cefnogi entrepreneuriaid
Prifysgol Metropolitan
Caerdydd yn uniongyrchol y
flwyddyn academaidd hon.
Mae £3,000 wedi cael ei
neilltuo i’r ‘Gronfa Fflach’,
sef cystadleuaeth sy’n para
wythnos sy’n galluogi
myfyrwyr a graddedigion â
syniadau busnes arloesol i
wneud cais am gyllid i roi
hwb i’w mentrau newydd.

Roedd Cronfa Fflach y llynedd
yn llwyddiant mawr, a gwelwyd
myfyrwyr a graddedigion o bob
un o’r pum ysgol academaidd yn
rhoi cynnig am fuddsoddiad. Yn
y pen draw, cefnogwyd
cyfanswm o wyth busnes, a
wnaeth ganiatáu i’n hegin
entrepreneuriaid gymryd eu
camau cyntaf at ddechrau
busnes. Roedd y syniadau
busnes llwyddiannus yn
cynnwys dosbarthiadau celf

cymunedol, gwasanaeth  adfer
trwy bêl-droed, gwefan seicoleg
perfformio, brandiau dillad a
melysion. Roedd y gwobrau’n
amrywio o £50 i £250 ac fe
wnaethant helpu i gefnogi
amrywiaeth o bryniannau, o
beiriant gwnïo newydd i
bresenoldeb mewn cynhadledd.

Diolch am alluogi’r prosiect
gwych hwn i barhau eleni!

Menter a Chyflogadwyedd:
Cefnogi Entrepreneuriaid 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Chwe Myfyriwr Entrepreneuriaid Met Caerdydd a enillodd arian ar gyfer eu busnesau flwyddyn ddiwethaf

6 | Gorwelion Met Caerdydd
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Bydd un o’r ysgoloriaethau
newydd a grëwyd eleni yn sgil
eich rhoddion, yn cefnogi
Mike Wells, sef myfyriwr
Doethuriaeth mewn Seicoleg,
sy’n bwriadu gwella bywyd
ceiswyr lloches ifanc yn y DU.

Bydd ei ymchwil yn canolbwyntio
ar archwilio profiadau ceiswyr
lloches ifanc, digwmni yn y DU, o
fewn cyd-destun tlodi plant a
mudo gorfodol. Nod ei ymchwil
yw cyfrannu at ddatblygu,
gweithredu a gwerthuso
ymyraethau a fydd yn lleihau’r
effaith y bydd tlodi plant yn ei
chael ar eu hiechyd a’u lles
.  

Mae pobl ifanc yn cael eu gorfodi
i fudo i’r DU i geisio lloches am
amrywiaeth o resymau, sy’n
amrywio o wrthdaro arfog a
thrychinebau naturiol i bwysau
economaidd ac erledigaeth. Mae
astudiaethau diweddar yn
dangos bod risg sylweddol y
byddant yn datblygu problemau
iechyd meddwl ac anawsterau
addasu. Ystyrir bod y boblogaeth
hon ‘mewn perygl’ ac yn agored i
niwed, gan eu bod nhw wedi cael
eu gwahanu oddi wrth eu
teuluoedd, rhieni neu
warcheidwaid oedd yn darparu
gofal a diogelwch iddyn nhw, ac
maen nhw nawr yn hawlio lloches
ar eu pennau eu hunain. Mae
amddifadedd adeg cyrraedd y
DU a byw mewn tlodi ac allgau
cymdeithasol am gyfnod
estynedig o amser yn cael effaith

niweidiol ddealladwy ar iechyd a
lles y bobl ifanc hyn. Bydd yr
astudiaeth yn ceisio archwilio
safbwyntiau’r bobl ifanc eu
hunain am eu profiadau eu
hunain.

Bydd yr ymchwil yn darparu
sylfaen ar gyfer datblygu a
gweithredu ymyrraeth
seicogymdeithasol sy’n seiliedig
ar dystiolaeth, a fydd yn gwella
eu hiechyd a’u lles. Bydd yr
ymchwil yn llywio trafodaeth ar y
gamgyfatebiaeth rhwng
deddfwriaeth a pholisi’r DU ar
loches, a hawliau plant a phobl
ifanc sy’n ceisio lloches (Deddf
Plant 1989), ac ymdrech Deddf
Tlodi Plant 2010 i waredu Tlodi
Plant erbyn 2020.

Cefnogi Ymchwil:
Tlodi Plant ac Allgáu
Cymdeithasol 
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Gan ei bod hi’n debygol y
bydd y Gronfa Ariannol wrth
Gefn, a ariennir gan
Lywodraeth Cymru, yn cael ei
dileu ar ddiwedd y flwyddyn
academaidd hon, bydd Cronfa
Caledi Myfyrwyr Prifysgol
Metropolitan Caerdydd yn
bwysicach nag erioed.

Mae’r Gronfa Ariannol wrth Gefn
yn swm o arian sydd ar gael, tan
ddiwedd y flwyddyn academaidd
bresennol, i helpu myfyrwyr sy’n
dioddef argyfwng ariannol
annisgwyl neu sy’n dioddef caledi
eithafol. Gan fod y Gronfa
Ariannol wrth Gefn yn
gyfyngedig, mae wedi cael ei
chynyddu gan Gronfa Caledi
Myfyrwyr Prifysgol Metropolitan
Caerdydd, sy’n helpu i gefnogi
myfyrwyr sy’n dioddef caledi
gwirioneddol.  

Mae tystiolaeth yn dangos bod y
cronfeydd ychwanegol hyn yn
chwarae rôl hanfodol o ran
caniatáu i fyfyrwyr, a allai, fel arall,
deimlo bod yn rhaid iddyn nhw
dynnu’n ôl o’u rhaglen oherwydd
problemau ariannol, barhau â’u
hastudiaethau. Hefyd, mae’n
gobeithio gwella profiad
cyffredinol myfyrwyr nifer o
fyfyrwyr eraill sy’n dod o
gefndiroedd ag ychydig o brofiad
o Addysg Uwch neu fawr ddim.

Trwy’r cyllid hwn, mae’r Brifysgol,
yn y flwyddyn academaidd
ddiwethaf yn unig, wedi gallu
cefnogi myfyrwyr ‘mewn perygl’,
fel rhieni sengl sy’n ei chael hi’n
anodd talu costau, myfyrwyr
wedi ymddieithrio heb unrhyw
gefnogaeth deuluol, a’r rheiny
sy’n dioddef argyfyngau
annisgwyl, fel ymosodiad
personol, lladrad neu golli eiddo

oherwydd rhesymau y tu hwnt
i’w rheolaeth, fel tân.  Mae’r
gronfa ar gael i gefnogi mentrau
penodol hefyd, gan gynnwys
cefnogi myfyrwyr rhan-amser o
gefndiroedd tlotach i gynorthwyo
gyda chostau cyflawni modiwl
blasu i’w hannog nhw i fanteisio
ar Addysg Uwch, a chael profiad
ohoni. Hefyd, mae’r cyllid wedi
helpu myfyrwyr sydd heb
dderbyn asesiadau anabledd
diagnostig,  i dalu cost yr
asesiadau, er mwyn sicrhau y
gallan nhw gael eu cefnogi’n
briodol yn academaidd yn eu
hastudiaethau.

Nid mecanwaith cefnogi’n unig
yw’r cyllid, ond caiff ei
ddefnyddio i annog myfyrwyr i
ddatblygu eu sgiliau cyllidebu a
rheoli arian hefyd. Pan fydd
myfyriwr yn gwneud cais sy’n
dangos ei fod yn cael trafferth
cyllidebu, trefnir apwyntiad gyda
Chynghorydd Cyllid a Lles fel
rhan o’r broses, gyda’r bwriad o
sicrhau nad yw’n mynd i’r un
sefyllfa eto, a sicrhau y gall
gynllunio a chyllidebu ar gyfer
cyfnod y rhaglen astudio. 

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth
Cymru yn bwriadu dod â’r Gronfa
Ariannol wrth Gefn i ben ar ôl
diwedd y flwyddyn academaidd
bresennol, ac felly, bydd rôl
Cronfa Caledi Myfyrwyr Prifysgol
Metropolitan Caerdydd yn dod
hyd yn oed yn fwy hanfodol i
sicrhau y gall myfyrwyr agored i
niwed allu barhau i gael
mynediad at gefnogaeth yn ystod
cyfnodau o galedi anobeithiol a
chaniatáu iddyn nhw gwblhau eu
rhaglen astudio heb straen
ariannol gormodol.  

Cefnogi Myfyrwyr:   
Cronfa Caledi Myfyrwyr

“Mae rhoddion
caredig y rheiny
sydd wedi rhoi, ac
sy’n parhau i roi, yn
allweddol i gefnogi
ein myfyrwyr mwyaf
agored i niwed pan
fyddan nhw eu
hangen fwyaf. Mae’r
myfyrwyr eu hunain
bob amser yn
ddiolchgar iawn am
y gefnogaeth hon,
yn ogystal â’r staff
sy’n gweithio gyda
nhw, sy’n eu gweld
nhw mewn trallod
ac, oherwydd y
cyllid hwn, mae
ganddynt ffordd i’w
helpu drwy’r
argyfwng a pharhau
â’u hastudiaethau.
Ar ran y myfyrwyr
sy’n cael help, a’r
staff sy’n eu
cynorthwyo nhw,
diolch yn fawr iawn
i bawb sy’n rhoddi -
rydych chi’n
gwneud
gwahaniaeth
gwirioneddol..” 

Rob Cummings
Deon Myfyrwyr
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“Diolch yn fawr iawn i bawb sydd
wedi rhoddi - bydd eich
rhoddion yn gwneud
gwahaniaeth enfawr i’n myfyrwyr
mwyaf anghenus.” 

Josh Barnett
Llywydd Undeb y Myfyrwyr 2014/15

Yn ddiweddar, anfonodd
Llywydd Undeb y Myfyrwyr,
Josh, lythyr at rai o’n cyn-
fyfyrwyr yn gofyn iddyn nhw
gefnogi myfyrwyr Prifysgol
Metropolitan Caerydd sy’n
dioddef argyfwng ariannol, trwy
roi rhodd i Gronfa Caledi
Myfyrwyr. Rydym wedi cael ein
gorlethu gan yr ymateb gwych i
lythyr Josh. Diolch! 

www.cardiffmet.ac.uk/
supportus 

neu ffoniwch Alice Sockett ar
029 2020 5626.

"Diolch yn fawr
iawn. Rwy'n
gwerthfawrogi'r
help. Mae cael
cronfa fel hon ar
gyfer cyfnodau
anodd iawn neu
argyfwng yn
lleddfu'r straen o
reoli fy mhlant, fy
nghwrs a fy
ngwaith.."

Myfyriwr y drydedd flwyddyn,
Gwyddorau Iechyd

   



Diolch

Unigolion
Elaine Addams MRSH
Pauline Andam
Timothy Andradi
Rebecca Bailie
Nicholas Baker
David Banks
Audrey Baynton
Christopher Benbow
Rachel Bennett
Ethne Biggs
Caroline Bovey
Matthew Bunn
Katie Burton
Margaret Cameron
William Carew-Gibbs
Antony J Chapman
Sheila Clark
Dave Cobner
Patricia Cole
Susan Connell
Lisa Corcoran
Gemma Crooks
Lynn Davies CBE
Warren Davies
Martin Davies
Marcus Donoghue
Susan Doran
Adam Douglas
Gareth Edwards CBE
Colin Elliott
Victoria Ellis
Maria Etifit
Sheona Evans
Anne Evans
Edryd I Evans
Ann Fitzjohn
Laura Flounders
Michael Fountain
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
David Hathaway
Anthony Hile
Isabel Hitchman
Naomi Hobbs
Michael Hodgson
David Hollisey - Mclean
Gareth Holtam
Sarah Hopkins
Marcia Howells
Barbara Hunter
Peter Jakobek
Gary James
Christopher Jennings
Peter Jerome
Rittu Joel
Vicki Johansen
Neil Jones
Anthony Jones
Nathan Jones
Matthew Jones
Paul Keetch
Claire Kingsford
Keisha Kirby
Chrisoula Konstantakou
Gillian Lewis
Joanne Lewis
Lilwen Llewelyn
Elaine Lloyd
Margaret Lynn
Claire Maddern
John Marsden
David R Maylor
Andrew McMahon
Maurice Melia
Ian Miles
Malcolm Miles
Helen Miles
John B Morgan
Gary Newman
Sue Owen
Caroline Page

Dennis Perrott
Ian Phillips
Jayne Pierce
Danny Prescott
Johanna Raffan
Stuart Rees
Christine Rees
Anthony Richards
Marilyn A Rimell
Rosemary Rowland
Mary Rumbold
Peter Scammell
James Scott
Caryl Screaton
Kevin Shore
Alice Sockett
Stephanie Songhurst
James Stanley
Philip J Steele
Barrie Stephens
Janet Stroud
Howard Tear
Eirian A Thomas
Laraine Thorpe
Gaynor Toft
Richard Tong
Kerry Townley
Abby Townsend
Stuart Turner
Garry Veale
Janet M Vokes
Frances Walker
Andrew Walker
Henry Waller
Andrew A Ward
Deborah Weids
Thomas Whatling
Sharon Whyte
Graham Wigley
Robert Willcock
John Williams
Jade Williams
Elis Williams
Carol Williams
Sharon Willis
Ryan Young
36 o roddwyr anhysbys

    Sefydliadau
Abbott Nutrition
Adapt Services Ltd
Campus Clothing
Domino's Pizza
Ede & Ravenscroft
Effective Communication
Fairwood Trust
Food Partners Group
Hilton Cardiff
Holiday Inn
Hospital Innovations
Hugh James
London School of 
Commerce
Millennium Stadium 
Charitable Trust
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
T. A. Roden LTD
The Fenton Arts Trust
The Maltings Limited
The Parc Hotel
Tillery Valley
Tracesmart
TWL Voice and Data
VINCI Park Sevices UK Ltd
Wales Millennium Centre
Waterloo Foundation
Willmott Dixon 
Construction
Zenith Media
1 rhoddwr anhsybys

Ein Cefnogwyr
Hoffai Prifysgol Metropolitan Caerydd ddiolch yn gyhoeddus i’r holl gyn-fyfyrwyr, ffrindiau a
sefydliadau am eu haelioni dros y 12 mis diwethaf. Trwy gefnogaeth ddyngarol, gall y Brifysgol
barhau’n wirioneddol flaengar.
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Gall rhodd o addysg newid
bywyd. Gyda’ch help chi,
gallwn newid bywydau
gyda’n gilydd. 
Ar ôl darparu ar gyfer eich teulu a’ch ffrindiau, a
wnewch chi ystyried gadael rhodd yn eich ewyllys i
gefnogi ysgoloriaethau ym Mhrifysgol Metropolitan
Caerdydd. Bydd eich cefnogaeth yn rhoi cyfle am
ddyfodol gwell.

A wyddoch chi, trwy adael 10% o’ch ystâd
drethadwy i elusen, gallech chi gynyddu’r swm y
bydd eich buddiolwyr eraill yn ei dderbyn? Os
hoffech drafod unrhyw agwedd ar adael rhodd yn
eich ewyllys i’n cefnogi ni, cysylltwch â’r Rheolwr
Datblygu ar 029 2020 1590 
neu developmentoffice@cardiffmet.ac.uk

www.cardiffmet.ac.uk/supportus
Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn
elusen gofrestredig, rhif 1140762

ADDYSG
DYFODOL
RHODD YN 
EICH EWYLLS



Darlith gan Nick Clifton:
‘Athro Daearyddiaeth Economaidd a
Datblygu Rhanbarthol. ’

Dyddiad:Dydd Mercher, 4 Chwefror

Amser: 5.45pm, i ddechrau am 6pm

Lleoliad: Ysgol Rheolaeth
Caerdydd, Campws Llandaf,
Western Avenue, Caerdydd

Gwasanaeth Carolau Nadolig

Dyddiad: Dydd Gwener, 5 Rhagfyr

Amser: 11.00am 

Lleoliad: Cadeirlan Llandaf, a
derbyniad yn Ysgol Reoli
Caerdydd, Campws Llandaf,
Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd 
i ddilyn

Darlith gan Bob Williams 
’Prif Ddarlithydd a Darlithydd mewn
Technoleg Ddeintyddol ’

Dyddiad: Dydd Mercher, 29 Ebrill

Amser: 5.45pm, i ddechrau am 6pm

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

Penblwydd 150eg
y Gwasanaeth Gadeirlan 

Dyddiad:Dydd Gwener, 20 Mawrth

Amser: 11.00am

Lleoliad: Cadeirlan Llandaf

Mae lleoedd yn rhad ac am ddim
ac yn cael eu cynnig ar sail y
cyntaf i’r felin. 

I drefnu lle ar-lein, ewch i
www.cardiffmet.ac.uk/lectures.

I gael mwy o wybodaeth,
cysylltwch â Caryn Blunt ar
pandilectures@cardiffmet.ac.
uk neu 029 2041 6052

Darlithoedd a 
Digwyddiadau Cyhoeddus

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


