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Prosthesis a
Biomecaneg: 

Eich cefnogaeth i waith ymchwil

Diolch i'ch rhoddion chi, mae'r Gronfa Ymchwil
wedi gwneud dau ddyfarniad arall eleni.

Mae'r Grŵp Cymwysiadau Meddygol yn ein
Canolfan Ymchwil Dylunio Cynnyrch wedi elwa o

ddyfarniad i brynu'r peiriant argraffu 3D
diweddaraf. Mae'r Grŵp hwn wedi arloesi'r gallu

i gynhyrchu prosthesis gwell o ran y fron a'r
wyneb drwy nodi gofynion defnyddwyr a

gofynion clinigol a defnyddio technolegau â
chymorth cyfrifiadur i symleiddio'r 

broses gynhyrchu...
Parhad ar Dudalen 3



2 i gefnogwyr Met Caerdydd 

CYLCHLYTHYR HORIZONS

Croeso i'r 4ydd rifyn o Horizons! Os ydych yn
derbyn y cylchlythyr hwn am y tro cyntaf, croeso
i'n cymuned gynyddol o gyn-fyfyrwyr, staff a
chyfeillion Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, sy'n
rhannu ein brwdfrydedd dros addysg a'r hyn y
gall ei gyflawni. 

Fe wyddoch erbyn hyd fod y Brifysgol wedi datgan ein bod yn
erbyn y cynigion a gyflwynwyd gan Weinidog Addysg Cymru, i
Brifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Morgannwg a
Phrifysgol Cymru, Casnewydd uno. Mae Bwrdd Llywodraethwyr
y Brifysgol yn bryderus nad yw'r cynigion hyn yn seiliedig ar
dystiolaeth ac na roddwyd achos busnes wedi'i gostio. Mae ein

myfyrwyr presennol wedi nodi'n glir nad ydynt o blaid yr uno, felly hefyd lawer o'n cyn-fyfyrwyr,
staff a chyfeillion. Mae'r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu gorfodi'r uno hwn
drwy gynnig bod Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn cael ei diddymu erbyn 2015. Bydd ein Bwrdd
Llywodraethwyr yn cyfarfod ym mis Medi i ystyried ein camau nesaf a byddwn yn rhoi'r
wybodaeth ddiweddaraf i chi. 

Fodd bynnag, gan weithredu yn ôl yr arfer, mae eich cefnogaeth yn parhau i wneud 
gwahaniaeth mawr. Yn ystod blwyddyn academaidd 2011-12, gwnaethoch gyfrannu at
gyfanswm o bron £270,000 a roddwyd gan gyn-fyfyrwyr, staff a chyfeillion. Defnyddiwyd y rhan
fwyaf o hwn i gefnogi ysgoloriaethau, sydd mor hanfodol i'r bobl ifanc ddawnus hynny nad ydynt
o bosibl yn gallu fforddio addysg uwch. At hyn, byddwch hefyd yn sylwi o'r siart isod ein bod
wedi cael swm sylweddol o arian cyfatebol o gynllun y Llywodraeth a oedd â'r nod o hyrwyddo
dyngarwch o fewn y sector addysg uwch. Dros y 3 blynedd diwethaf, codwyd £200,000 drwy
arian cyfatebol a bydd hyn yn cefnogi'r gronfa ar gyfer cyfleusterau chwaraeon newydd.

Er bod gan y Brifysgol lawer o ffrydiau incwm rydym yn elusen gofrestredig o hyd ac yn hyn o
beth rydym yn dibynnu ar haelioni pobl eraill i'n helpu i newid bywydau er gwell. 

Diolch i chi am yr holl gefnogaeth a roddwch i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. 

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 Gymraeg: 
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 Cyn-fyfyrwyr,
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

O ble y daw ein
rhoddion?

I ble yr aiff ein
rhoddion?

Arian cyfatebol

Unigolion

Ymddiriedolaethau

Corfforaethol 

Adnoddau ac Offer

Ysgoloriaethau a Gwobrau
Myfyrwyr

Ymchwil

Prosiectau Cymunedol

50%
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Mae'r dulliau hyn yn cynnig gallu cyfyngedig i
gyfleu anatomeg gymhleth ac nid ydynt yn
cynnig hyblygrwydd a fyddai'n galluogi
athrawon neu fyfyrwyr i greu modelau yn
seiliedig ar achosion unigol.

Mae'r peiriant argraffu 3D newydd yn cynnig y
gallu i gynhyrchu ffurfiau anatomegol
cymhleth, y gellir eu teilwra'n fanwl i
gynyrchioli achosion clinigol penodol mewn
cyfnod byr o amser. 

Y nod yw datblygu gwasanaeth argraffu 3D
sy'n cysylltu anghenion myfyrwyr yn
uniongyrchol â'r gallu i argraffu modelau
mewn modd wedi'i deilwra sy'n dangos
achosion clinigol perthnasol.

Arloesi 
Prosthesis  

Ymchwil 
Biomecaneg

Gyda'r offer newydd hwn, nod y Grŵp
Cymwysiadau Meddygol hefyd yw datblygu
gwasanaeth cost-effeithiol gan y GIG sy'n
lleihau'r cyfnodau ymgynghori hir sy'n ofynnol
ar hyn o bryd i adeiladu prosthesis yr wyneb. 

Mae angen prosthesis yr wyneb fel arfer ar ôl
amodau sy'n deillio o driniaeth canser, anaf
trawmatig, anffurfiad genedigol a chlefydau
eraill sy'n niweidio'r meinwe. Gall y technegau
hyn a ddefnyddir i gynhyrchu prosthesis yr
wyneb gael eu cymhwyso hefyd at fysedd,
dwylo, traed a bysedd y traed. Defnyddir y
peiriant argraffu 3D hefyd gan Ganolfan
Astudiaethau Podiatrig Cymru i greu modelau
addysgu anatomeg. Caiff y broses o addysgu
anatomeg ei chyfyngu ar hyn o bryd gan y
defnydd o ddarlithoedd, diagramau dau
ddimensiwn, dyrannu cyrff marw a modelau
sgerbydol statig.

Yn ôl Ymchwil Canser y DU, cafodd dros 48,000 o ferched a bron 400 o
ddynion eu diagnosio â chanser y fron yn 2009. Mae'n rhaid i lawer o
unigolion gael mastectomi. Caiff prosthesis a gedwir mewn bras eu
defnyddio'n gyffredin ar ôl mastectomi ond gall y prosthesis hyn a brynir
'oddi ar y silff' fod yn annigonol o safbwynt estheteg, osgo a
chyfforddusrwydd.

Mae prostheteg wedi'u teilwra yn cynnig gwelliannau, ond mae technegau
presennol yn aneffeithlon ac nid ydynt yn ystyried siâp y fron pan gaiff ei
chynnal gan fra. Nod y Grŵp Cymwysiadau Meddygol yw defnyddio
argraffu 3D yn y gadwyn gyflenwi i ddarparu gwasanaeth newydd, mwy
fforddiadwy a chyflymach o ran mowldiau prosthesis wedi'u teilwra. 

Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn arloesi prosthesis y fron ar gyfer cleifion ôl-fastectomi.

Mae'r Grŵp Ymchwil Biomecaneg
Chwaraeon wedi elwa o ddyfarniad
gan y Gronfa Ymchwil hefyd. Mae
hyn wedi ei alluogi i brynu system
olrhain symudiadau tri dimensiwn
cludadwy. Bydd y system yn
galluogi'r Grŵp Ymchwil, adan
arweiniad Dr Gareth Irwin, i gynnal
dadansoddiad biomecanyddol
manwl o symudiadau pobl mewn
lleoliad go iawn a oedd yn
gyfyngedig yn flaenorol i
brotocolau labordai. 

Mae'r dyfarniad yn cefnogi grant newydd sy'n
ymchwilio i'r 'Cysyniad Un Dywarchen' a
ariannwyd gan y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol
(IRB) ac fe'i rhedir fel cydweithrediad rhwng
staff bionmecaneg yn Ysgol Chwaraeon
Caerdydd, Adran Dechnegol yr IRB a'r Athrofa
Peirianneg Feddygol a Ffiseg Feddygol ym
Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y dull ymchwilio yn
mabwysiadu technolegau ac yn gwella
methodolegau a ddefnyddiwyd yn ddiweddar
yn un o brosiectau ymchwil FIFA ar
ryngweithio chwaraewyr-arwyneb.

Bydd biomecaneg, epidemioleg, proffilio
anafiadau ac agweddau seicolegol ar
gyfranogiad chwaraewr, ynghyd â gwell
profion mecanyddol a rhyngweithio
chwaraewr-arwyneb wrth wraidd y prosiect,
gyda ffrwd busnes integredig yn deilio ag
ymchwil i'r farchnad, gweithgynhyyrchu a
chynnal a chadw parhaus. 



Mae rhoddion sy'n cefnogi gwobrau a dyfarniadau i fyfyrwyr yn
wirioneddol ysbrydoli myfyrwyr i lwyddo. Bellach yn ei hail flwyddyn, mae
Gwobr Teithio Celfyddyd Gain Evan a Felicity Chartlon wedi gwneud
dau ddyfarniad yn ddiweddar.  

Cafodd Will Preston a Simon Brooker, myfyrwyr BA
(Anrh.) mewn Celfyddyd Gain sydd yn eu hail flwyddyn
£500 yr un. I Will, bu'r dyfarniad yn fodd iddo deithio o
amgylch Cernyw i ysbrydoli ei waith, a oedd wedi
canolbwyntio'n flaenorol ar ffurf naturiol creigiau gan
ddefnyddio lliwiau monoton. Wrth sôn am ennill y
bwrsari, dywedodd Will: "Mae derbyn y dyfarniad wedi
rhoi'r cyfle i mi archwilio, profi a mentro i bosibiliadau
newydd ar gyfer fy arferion peintio fy hun. Dwi mor
ddiolchgar ohono. Mae gweld llefydd sydd wedi
ysbrydoli artistiaid eraill wedi rhoi'r cymhelliant hwnnw
sy'n hanfodol i mi wrth fynd i'm trydedd blwyddyn".
Defnyddiodd Simon ei ddyfarniad i deithio i Barcelona,
lle yr oedd yr artist Antoni Tàpies yn byw. Ef yw'r
dylanwad mwyaf ar waith Simon. Aeth Simon i ymweld
â'i gasgliadau a llawer o arddangosfeydd eraill i'w helpu
i archwilio syniadau ar gyfer ei draethawd hir terfynol. 

Os hoffech roi gwobr myfyrwyr er cof am rywun
arbennig, cysylltwch â Sheona Evans am drafodaeth ar
029 2020 1593 neu sjevans@cardiffmet.ac.uk.
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Ysgolheigion Tim Andradi
Diolch i haelioni Tim Andradi, Prif Weithredwr Ysgol Fasnach Llundain (un
o Golegau Cysylltiol Prifysgol Fetropolitan Caerdydd), rydym wedi llwyddo
i gynnig pum ysgoloriaeth newydd, gyda phob un yn werth £10,000 dros
dair blynedd, i fyfyrwyr sy’n dechrau eu hastudiaethau ym mis Medi 2012.

Dyfarnwyd yr ysgoloriaethau hyn i bobl ifanc o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Cymru yng
Nghaerdydd. Gall myfyrwyr y dyfodol gronni benthyciadau mawr erbyn iddynt raddio. Mae
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn ymrwymedig i sicrhau nad yw unigolion dawnus sy'n dod o
gefndiroedd llai cefnog yn wynebu anfantais a'u bod yn cael y cyfleoedd y maent yn eu haeddu,
a dyna pam bod codi arian ar gyfer ysgoloriaethau yn un o'n blaenoriaethau allweddol.

Trip Will i Gernyw

Mae'r gampfa newydd yng
Nghyncoed ar fin agor yn dilyn
haelioni llawer o unigolion ac
ymddiriedolaethau elusennol sydd
wedi cyfrannu at y gwaith o'i
hadnewyddu.

Defnyddir y gampfa nid yn unig gan fyfyrwyr
a staff ond hefyd gan lawer o grwpiau
cymunedol. Daw Ysbyty Rookwood â chleifion
yma bob wythnos er mwyn eu helpu i wella
o'u hanafiadau. Gyda'i offer arbenigol y gall
pobl ag anabledd ei ddefnyddio, mae'n
unigryw yng Nghaerdydd. Diolch i bawb sydd
wedi cyfrannu at y prosiect hwn. Bydd y
gampfa yn agor yn swyddogol ym mis Hydref. 
E-bostiwch developmentoffice@
cardiffmet.ac.uk os oes gennych ddiddordeb
mewn bod yn bresennol. . 

Y Newyddion
Diweddaraf am yr
Apêl Chwaraeon

Gwobrau myfyrwyr ym maes Celf a Dylunio
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Diolch i rodd hael arall gan Sefydliad Waterloo, gall ein Hadran Seicoleg
bellach gynnal prosiect ymchwil cydweithredol â'r elusen leol, Fferm
Ymddiredolaeth Amelia, ym Mro Morgannwg. 

Bydd y prosiect yn darparu'r dystiolaeth sydd ei hangen yn ddirfawr i ddangos llwyddiant
Ffermydd Gofal a sut y maent o fudd i'w defnyddiwr. Mae Fferm Ymddiriedolaeth Amelia wedi
gweithredu fel fferm ofal am 20 mlynedd, ac mae'n darparu cyfleoedd gwirfoddoli i bobl a allai
fod dan anfantais neu'n agored i niwed. Ymhlith y grwpiau sy'n defnyddio'r fferm mae'r rheini sydd
wedi'u gwahardd o addysg brif ffrwd, troseddwyr ifanc, oedolion ag anawsterau dysgu a phobl
ifanc sy'n ofalwyr eu hunain.

Yn ogystal â hyn, mae ysgolion a sefydliadau lleol fel y Sgowtiaid yn ymweld yn rheolaidd ac
mae'n agored i'r cyhoedd hefyd. Datblygwyd system ymyrryd i bobl ifanc dan anfantais rhwng 11
a 17 oed sydd â heriau penodol o ran addysg ac ymddygiad ar y fferm. Byddant yn aml yn
cyrraedd â fawr iawn o hunan-barch a diffyg ysbrydoliaeth. Fodd bynnag, yn ôl yr ystadegau,
symudodd 76% o'r rheini a adawodd y llynedd i mewn i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Mae'r gwirfoddolwyr yn cyfrannu mewn nifer o ffyrdd, er enghraifft, gweini yn y caffi, gweithio
gyda phobl ifanc, helpu gyda gwaith adeiladu, cynnal a chadw ar y fferm a hwsmonaeth
anifeiliaid. Bydd y prosiect ymchwil hwn yn darparu tystiolaeth ar sut y mae gwirfoddoli wedi
bod o fudd i'r unigolion yn seicolegol. Gallai hyn fod drwy godi hunan-barch a hyder, lefelau uwch
o les neu ddysgu sgiliau a gwybodaeth.

Y Gronfa Ddatblygu yw'r enw
newydd ar gyfer yr hyn a elwid yn
flaenorol yn Gronfa Flynyddol. 

Roeddem yn teimlo bod y newid enw hwn yn
adlewyrchu nodau a blaenoriaethau'r Gronfa
yn well. Bydd y Gronfa Ddatblygu yn parhau i
wneud gwahaniaeth i fyfyrwyr nawr ac yn y
dyfodol drwy ddarparu ysgoloriaethau a
bwrsarïau newydd, ariannu gwaith ymchwil
arloesol a chefnogi adnoddau ac offer
newydd. 

Ydych chi am helpu i godi arian? 
Beth am herio eich hun drwy gymryd rhan mewn digwyddiad noddedig?
Neu hyd yn oed drefnu eich digwyddiad eich hun? 

Rydym wedi ein cofrestru â MyDonate BT (www.btplc.com/mydonate) felly gallwch greu eich
tudalen codi arian eich hun er mwyn i'ch ffrindiau a'ch teulu eich noddi.

Dros y ddwy flynedd diwethaf codwyd mwy na £1,200 gan staff a redodd Hanner Marathon
Caerdydd. Ai hon yw'r her i chi? Os na, beth am stondin gacennau?
Neu weithgarwch noddedig arall? Gallwch chi wneud gwahaniaeth mewn
cymaint o ffyrdd cofiadwy, gwerthfawr a llawn hwyl. 

I gael pecyn gwybodaeth ar sut i ddechrau arni, cysylltwch â ni yn
developmentoffice@cardiffmet.ac.uk neu ffoniwch 029 2020 1590.

Plant yn creu blychau adar yng Nghyncoed

Cydweithio â Ffermydd Gofal

Mae Dysgu yn yr Awyr Agored ac
Ysgol Goedwig wedi bod yn
datblygu yng Nghymru ers 2000 ac
mae'n deillio o Sgandinafia. 

Mae'n pwysleisio dysgu drwy ddarganfod sy'n
canolbwyntio ar y plentyn ac wedi'i arwain
ganddo mewn lleoliad awyr agored ac yn
hyrwyddo ac yn datblygu ymwybyddiaeth a
chynaliadwyedd amgylcheddol ymhlith plant.
Mae gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd dîm
ymroddedig yn ein Hysgol Addysg sy'n cynnal
ystod eang o weithgareddau dysgu yn yr
awyr agored ac Ysgol Goedwig ar y campws i
blant, grwpiau cymunedol, myfyrwyr ac
ymarferwyr.

Diolch i rodd hael gan Ymddiriedolaeth
Elusennol Stadiwm y Mileniwm gobeithiwn
gael adeilad penodedig yng Nghampws
Cyncoed i gefnogi gwaith y tîm hwn erbyn
2013. Dim ond £30,000 sydd ar ôl gennym
i'w godi i gwblhau'r adeilad felly os ydych yn
frwdfrydig dros yr amgylchedd ac addysgu'r
genhedlaeth nesaf o arweinwyr gwyrdd
rhoddwch ar-lein nawr yn www.btplc.com/
mydonate a chwiliwch am 'CardiffMet'.

Canolfan Dysgu
yn yr Awyr
Agored i'r Ysgol
Addysg

Y wybodaeth
ddiweddaraf am y
Gronfa Ddatblygu
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Unigolion
Abbey Abbass
Peter Adamczyk-Haswell
Karina Allaway
Timothy Andradi
Amal Arteh
Robin Baskerville
Maggie Bellairs
Katy Bellerby
Carl Beynon*
Caroline Bovey
Ernest Brent
Lord Brooks of Tremorfa DL
David Bryant
Matthew Bunn
Margaret Cameron
Patricia Chadwick
Antony J Chapman
Sheila Clark
Dave Cobner*
Patricia Cole
Tracey Couch
Eleri Cubbage
Helen Davies
Louise Davies
Lynn Davies CBE
Maureen I Davies
Richard Davies
Robert Davies
Jacqueline Dignan
Michelle Doyle
Kevin Duncan
Rhiannon Dyke
Shan Eastcott
Gareth Edwards CBE
Susan Edwards
Susan Marie Edwards
Colin Elliott
Maria Etifit
John Evans

Sheona Evans*
Alison J Flack
Kathryn Francis
Elinor Gibson
Gillian F Goddard
Claire Grainger*
Matthew Green
Louise Griffin*
Gwyn Griffiths
Peter Griffiths
Alison Grosvenor
Zoe Harcombe
Andrew K Hardwick
Barbara Hardwick
Jacqui Hare*
Gordon Harrhy
Susan Harrod
Neil Haycock
Helen Higgs
Anthony Hile
Philip Hitchings
Isabel Hitchman
Naomi Hobbs
Joanna Hogg
Janet Hughes
Janet Hunt
Barbara Hunter
Elizabeth Hurrell
Gary James
John Jenkins
Christopher Jennings*
Sheila Johnson
Anthony Jones
Caroline Jones
Clare Jones
Dylan Jones
Helen E Jones
Lynsey Jones
Mathew Jones

Neil Jones
Susan Jose
Theresa Kadach
Janice Lawrence
Andrew Lee
Gillian Lewis
Joanne Lewis
Eirian Llewelyn
Carole Lloyd
Ian Loynd
Vernon Luxmikanthan
Claire Maddern
Avril Mann
David B Mansel
John Marsden
Louise Mayell
David R Maylor
Richard Moremon*
Linda Morgan
Thomas E Morgan MBE DL
David Nash
John Nash
Sally Newham
Victor Nohar
Susan O'Brien
Sue Owen
Caroline Page
Dean Pask
Dennis Perrott
Eira Pitcher
Jason Pizzey
Glyn Pole
Luk-May Pope
Kevin Powell
Martin Powell
John Price
David Pritchard
Melany J Rees
Tristan Reeves

Michael Richardson
Alan C Roberts
Judith Roberts
Scott Robertson
Rosemary Rowland
Mary Rumbold
Mark Sainsbury
Michael Sheppard
Stephanie Songhurst
Michael Spinks
James P Stead
Jennifer Stedman
Philip J Steele
Barrie Stephens
Janet Stroud
Eileen Taylor
Steven Thaw
Eirian A Thomas
Jonathan Thomas
Madge Thomas
Stanley Thomas MBE O.St.J
Sian Tinnuche
Richard Tong*
Mark Tucker
Janet M Vokes
Andrew Walker*
Frances Walker
Patricia Warner
Deborah Weids
Sharon Whyte
Christine A Wilks
Adrian Williams
Carol Williams
John Willis
Geraldine Wragg
Nicola Wright
Five anonymous donors

Sefydliadau
 Abbott Nutrition
 BMG Labtech
 Boulders
 Bruce Wake Charitable Trust
 Bucks County Beekeepers'

Association
 Campus Clothing
 Domino's Cardiff
 eLINIA Ltd
 Fairwood Trust
 Fenton Arts Trust
 Ford Britain Trust
 Hugh James Solicitors
 Lock Inspection Systems Ltd
 London School of Commerce
 Lord Forte Foundation
 Mecure Cardiff Holland

House Hotel
 Millennium Stadium

Charitable Trust
 Motorpoint Arena Cardiff
 The Oakdale Trust
 The Parc Hotel Cardiff
 Park Plaza Hotel Cardiff
 Princes Gate Spring Water
 Radisson Blu Hotel
 SA Brain & Co Ltd
 Simon Gibson Charitable

Trust
 Sir Halley Stewart Trust
 Sir Jules Thorn Charitable

Trust
 Sodexo Defence
 Spire Healthcare
 Tillery Valley
 Tracesmart
 The Waterloo Foundation
 Willmott Dixon Construction
 Yakult UK Ltd

Hoffai Prifysgol Fetropolitan
Caerdydd ddiolch yn gyhoeddus i'r
holl gyn-fyfyrwyr, cyfeillion, staff 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!

Hannah Williams, Galwr Myfyriwr yr Ymgyrch Ffôn 2011
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“Pan dwi'n tyfu i
fyny dwi am fod
yn athro...”

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,
cyflawniadau ac arloesedd.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar adael rhodd
yn eich Ewyllys i'n cefnogi ni, 
cysylltwch â: 
Sheona Evans, Rheolwr Datblygu
ffôn: 029 2020 1590
e-bost: sjevans@cardiffmet.ac.uk
www.cardiffmet.ac.uk/supportus



i gefnogwyr Met Caerdydd 

CYLCHLYTHYR HORIZONS

Er mwyn gwneud gwahaniaeth heddiw, cwblhewch y ffurflen hon a'i dychwelyd
at: Sheona Evans, Rheolwr Datblygu, 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 Switch/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, 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 treth incwm neu dreth enillion
cyfalaf ar y rhodd hon.) Rwy’n deall nad yw Treth Cyngot na TAW
yn gymwys.

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

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

Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn elusen gofrestredig, rhif 1140762   

Digwyddiadau Met Caerdydd Digwyddiadau i
Gyn-fyfyrwyr 

Darlithoedd Cyhoeddus:

Beth Darlith gan yr Athro Clive Cazeaux
(Athro Estheteg, Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd)

Pryd: Dydd Mercher 24ain Hydref 2012, 5.45pm er mwyn dechrau am 6pm
Lleoliad: Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd

Beth:  Darlith gan yr Athro Mohamed Loutfi
(Deon Datblygu Rhyngwladol)

Pryd:  Dydd Mercher 16eg Ionawr 2013, 5.45pm er mwyn dechrau am 6pm
Lleoliad: Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd

Beth:  Darlith gan yr Athro Niall Pearcy
(Athro Marchnata a Rheoli Gweithrediadau, Ysgol Reoli Caerdydd)

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

Archebwch le ar-lein: Ewch i dudalennau'r Darlithoedd Agoriadol a Phroffeswrol yn:
cardiffmet.ac.uk/events

Mae lleoedd ar gael am ddim ar sail y cyntaf i'r felin.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Caryn Blunt ar:
e-bost: pandilectures@cardiffmet.ac.uk
ffôn: 029 2041 6052

Beth: Aduniad Blwyddyn
Breswyl Gyntaf Cyncoed
(1962)

Pryd: Dydd Sadwrn 3ydd Tachwedd 2012
Lleoliad: Undeb y Myfyrwyr, Campws

Cyncoed, Caerdydd

Beth:  Gwasanaeth Carolau
Nadolig

Pryd: Dydd Gwener 7fed Rhagfyr am
11am

Lleoliad: Eglwys Gadeiriol Llandaf, Caerdydd

Beth: Aduniad Rhuddem
Dosbarth 1970-73
Cyncoed

Pryd: Gorffennaf 2013, dyddiad i'w
gadarnhau

Lleoliad: Undeb y Myfyrwyr, Campws
Cyncoed, Caerdydd

I archebu eich lle yn unrhyw un o'r
digwyddiadau uchod neu am ragor o
wybodaeth, cysylltwch â'r
Swyddfa Cyn-fyfyrwyr ar 
029 2020 1590 neu alumni@cardiffmet.ac.uk 


