
BWRSARIAETH I FYFYRWYR SY’N GADAEL GOFAL 
NEU WEDI YMDDIEITHRIO  

Amodau a Thelerau 2021/22 
 

 
Dyluniwyd y pecyn cymorth hwn ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal neu sydd wedi ymddieithrio  neu 

warcheidwaid y mae eu preswylfa barhaol yn y Deyrnas Unedig ac sy'n fyfyrwyr 'cartref' at ddibenion ffioedd. 

Mae'r gefnogaeth ar gael i fyfyrwyr sy'n datgan ar gais UCAS eu bod wedi bod mewn gofal (dan ofal awdurdod 

lleol neu ofalwyr maeth). 

Gwerth y fwrsariaeth hon yw £1,000 bob flwyddyn academaidd.  

Bydd myfyrwyr cymwys hefyd yn derbyn y Wobr Astudio Bywyd. 

 
1. MEINI PRAWF CYMHWYSTER 

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y pecyn cymorth, rhaid i chi fod naill ai:  
 

- Yn gadael gofal: Diffinnir person sy’n gadael gofal fel “person 25 oed neu iau, sydd wedi derbyn 

gofal gan awdurdod lleol am o leiaf 13 wythnos ers 14 oed; a phwy oedd yn derbyn gofal gan yr 

awdurdod lleol yn yr oedran gadael ysgol neu ar ôl y dyddiad hwnnw ”. 

Os gwnaethoch ddatgan eich bod yn gadael gofal ar eich cais UCAS, bydd rhywun o'n tîm mewn 

cysylltiad cyn cofrestru. 

- Myfyriwr sydd wedi ymddieithrio: os ydych chi'n astudio heb gefnogaeth rhwydwaith teulu. Nid oes 

gan fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio o’i theulu unrhyw berthynas gyfathrebol â'r naill na'r llall o'u 

rhieni biolegol byw. 

Os ydych chi'n fyfyriwr sydd wedi ymddieithrio efallai y bydd gennych fynediad i'r un gefnogaeth 

a myfyriwr sy’n gadael gofal. Fodd bynnag, bydd angen i chi gysylltu â ni i ddarparu cadarnhad 

o'ch statws a'ch sefyllfa.  

Yn y naill amgylchiad neu'r llall, mae angen i chi fodloni'r meini prawf canlynol hefyd :  
a. bod yn breswylydd parhaol yn y DU 
b. cael eich ystyried yn fyfyriwr 'Cartref' (at ddibenion Ffioedd Dysgu) 
c. yn 25 mlwydd oed neu iau cyn 1 Medi bob blwyddyn academaidd 
d. gallu darparu manylion eich gweithiwr cymorth neu unrhyw un sy'n eich adnabod ac wedi bod yn 

ymwybodol o'r sefyllfa 
e. Os ydych chi'n fyfyriwr sydd wedi ymddieithrio  

o Byddwch wedi ymddieithrio yn anghymodlon oddi wrth eich rhieni neu'ch gwarcheidwaid rhwng 
16 oed a gadael yr ysgol neu'r Coleg AB 

f. Os ydych chi'n gadael gofal, bydd angen i chi:  
o datgan eich bod yn gadael gofal ar eich cais UCAS 
o cwrdd ag un o'r enghreifftiau canlynol: 

 Rydych wedi bod mewn gofal ers yn 14 oed am ddim llai na 6 mis 

 Rydych chi wedi bod mewn gofal ers yn 16 oed am ddim llai na 3 mis. 
 
2. DYRANNU 



- Mae nifer y dyfarniadau’n  gyfyngedig ac yn amodol ar argaeledd cyllideb.  

- Proses ymgeisio 

I. Nid oes ffurflen gais.  

II. Pobl sy’n gadael gofal: unwaith y byddwch wedi nodi'ch hun fel 'yn gadael gofal' ar ffurflen gais 

UCAS, bydd y Tîm Derbyniadau yn casglu eich manylion a'i drosglwyddo i Emma Cook, person 

cyswllt a mentor staff ymroddedig. Bydd hi yn cysylltu i roi gwybod i chi am y pecyn cymorth y 

gallech fod â hawl iddo a'r meini prawf cymhwysedd. 

III. Myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio: gallant gysylltu ag Emma Cook yn uniongyrchol ar 

ecook@cardiffmet.ac.uk  

IV. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd.  

V. Os byddwch yn llwyddiannus, cysylltir â chi gyda'r pecyn cadarnhau dyfarniadau.  

VI. Byddwch yn ymwybodol y bydd eich manylion yn cael eu rhannu gyda'r Gwasanaethau Llety a'r 

Gwasanaeth Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau, er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn yr holl 

gefnogaeth y mae gennych hawl iddi.  

 

3.    TALIADAU GWOBR  

I. Cyfanswm y dyfarniad yw £1,000.  

II. Telir y dyfarniad mewn dau randaliad (yn fis Rhagfyr a mis Mawrth), yn amodol ar gadarnhad o 

bresenoldeb a chyfarfod bob tymor gydag Emma Cook (i drafod trefniadau ymgysylltu a thalu). 

 

4.    TERFYNAU 

I. Dyfernir bwrsariaeth trwy gydol eich cwrs.  

II. Os ydych chi'n gohirio neu roi’r gorau i’ch astudiaethau gofynnwch am gyngor oherwydd gallai hyn 

effeithio ar eich cymhwysedd.  

III. Myfyrwyr sydd wedi'u hymddieithrio o’i theulu: os bydd eich amgylchiadau'n newid (h.y., rydych chi'n 

cymodi â'ch rhieni), rhowch wybod i ni gan y gallai hyn effeithio ar eich cymhwysedd.  

IV. Dim ond os ydych wedi rhoi caniatâd o'r blaen y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu â'ch 

Tîm Gwasanaethau Cymdeithasol.  

 

5.   SUT RYDYM YN STORIO EICH DATA 

Hysbysiad Preifatrwydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer Talu Bwrsariaeth Myfyrwyr sy'n Gadael 
Gofal a Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio  
 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw'r Rheolwr Data ac mae wedi ymrwymo i amddiffyn hawliau unigolion yn 
unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Gellir gweld Datganiad Preifatrwydd y Brifysgol yma: 
http://www.cardiffmet.ac.uk/about/Pages/privacy-statement.aspx  
 
Gellir cysylltu â Swyddog Cydymffurfiaeth Gwybodaeth a Data Prifysgol Metropolitan Caerdydd trwy'r llwybrau 
canlynol (os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ynghylch prosesu eich data): 
Ffôn: 02920 20 5758. 
E-bost: SWeaver@cardiffmet.ac.uk neu dataprotection@cardiffmet.ac.uk.  
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Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn esbonio: Sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio'ch data personol i sicrhau 
bod eich taliadau Bwrsariaeth i Fyfyrwyr sy’n Gadael Gofal Neu Wedi Ymddieithrio yn cael eu talu'n ddiogel i'ch 
cyfrif banc; a'ch hawliau o ran prosesu eich data at y diben hwnnw. 
 
Bydd y Brifysgol yn prosesu'r data personol a ganlyn: eich rhif myfyriwr, eich enw, cyfeiriad e-bost, dogfennau 

ategol sy'n ymwneud â statws Gadael Gofal/Ymddieithrio a manylion cyfrif banc (os talir gan BACS), at ddibenion 

talu'r fwrsariaeth hon yn unig.  

Mae'r Brifysgol yn gyfreithlon wrth brosesu'r data hwn oherwydd ei bod yn angenrheidiol er mwyn cyflawni 
contract gyda chi (o dan Erthygl 6 (1) (b) o'r GDPR). Yn yr achos hwn, mae'n angenrheidiol er mwyn cefnogi 
derbyn cymorth ariannol trwy'r Fwrsariaeth i Fyfyrwyr sy’n Gadael Gofal Neu Wedi Ymddieithrio. 
 
Ni fydd gan unrhyw drydydd partï fynediad i'ch data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud 
hynny. 
 
Y cyfnod cadw ar gyfer eich data yw hyd at uchafswm o 7 mlynedd. Yna bydd y data'n cael ei ddinistrio'n ddiogel 
yn unol â Pholisi Rheoli Cofnodion Prifysgol Metropolitan Caerdydd.  
 
O dan y GDPR mae sawl hawl yn cael eu rhoi i chi mewn perthynas â sut mae'ch data'n cael ei brosesu. Mae 
gennych hawl i:  

 Cyrchu eich gwybodaeth bersonol. 

 Gwrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol.  

 Cywiro unrhyw ddata a gedwir yn anghywir. 

 Cyfyngu ar brosesu gwybodaeth bersonol benodol.  
 
Dylid gwneud unrhyw geisiadau neu wrthwynebiadau yn ysgrifenedig i Swyddog Cydymffurfiaeth Gwybodaeth a 

Data'r Brifysgol: - 

Sean Weaver 

Prifysgol Metropolitan Caerdydd  

Rhodfa’r Gorllewin 

Llandaf 

Caerdydd 

CF5 2YB 

 

Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd Bolisi Diogelu Data, sydd i'w weld yma. 

Os ydych chi am gwyno am y ffordd y mae eich data personol wedi'i brosesu gallwch ddod o hyd i fanylion ar sut 

i wneud hynny yma. 

Os na fydd y broses hon yn datrys eich mater, neu os ydych am fynd â'ch cwyn ymhellach, mae gennych hawl i 

gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth. Y manylion cyswllt yw: 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, 

Tŷ Wycliffe, 

Lôn y Dŵr, 

Wilmslow, 

Swydd Gaer, 

SK9 5AF 

www.ico.org.uk 

http://www.cardiffmet.ac.uk/about/structureandgovernance/Documents/Records%20Management%20Policy.pdf
http://www.cardiffmet.ac.uk/about/structureandgovernance/Pages/Data-Protection---Records-Management.aspx
http://www.cardiffmet.ac.uk/about/structureandgovernance/Documents/Data%20Protection/How%20to%20Request%20Information%202018.pdf

