
 Bwrsariaeth Adleoli Clirio 2019/20 
 
 
Cwestiynau Cyffredin 
 
Pwy sy’n gymwys? 
 
I fod yn gymwys, rhaid bod chi: 

• Yn ymgeisydd cartref y DU  
• Wedi derbyn cynnig rhwng 5 Gorffennaf 2019 a 6 Medi 2019 i astudio cwrs gradd 

israddedig, HND/HNC neu radd Sylfaen llawn amser ar gampws Prifysgol De Cymru, sy’n 
dechrau ym mis Medi 2019. 

• Yn byw 50 milltir neu’n bellach o’r campws lle byddech chi’n astudio (Trefforest CF37 1DL/ 
Glyn-taf CF37 4BD/ Caerdydd CF24 2FN/ Casnewydd NP20 2BP) ar adeg ymgeisio i’r cwrs 

• Wedi cofrestru ar gwrs cymwys llawn amser ym mis Medi 2019 a bod chi dal wedi cofrestru 
ar gwrs cymwys ar adeg y taliad.  

 
Beth yw gwerth y Fwrsariaeth? 
Bydd y fwrsariaeth yn talu £2,000 tuag at eich costau adleoli ym mlwyddyn gyntaf eich cwrs yn 
unig. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn derbyn £2,000 i mewn i’w cyfrif banc drwy BACS erbyn 
diwedd mis Chwefror 2020 pan fydd y dyfarniad yn cael ei gadarnhau yn Chwefror 2020. 
Noder: Rhaid bod myfyrwyr cymwys mewn sefyllfa academaidd ac ariannol da ar adeg y taliad e.e. 
ni ddylen nhw fod yn ddyledwr heb gynllun talu. 
 

Sut ydw i’n gwneud cais? 
Unwaith i chi wneud cais a derbyn cynnig ar gwrs cymwys llawn amser, byddwn ni’n anfon ebost 
atoch sy’n cynnwys dolen i’r ffurflen gais ar-lein. 
Noder, dim ond 80 bwrsariaeth sydd ar gael, felly bydd ceisiadau yn cael eu hasesu ar sail y 
cyntaf i’r felin. 
 
 
Pa gyrsiau sy’n gymwys ar gyfer y fwrsariaeth? 
Mae’r fwrsariaeth hon ar gyfer myfyrwyr sy’n adleoli i Brifysgol De Cymru i astudio cwrs gradd 
israddedig, HND/HNC neu Radd Sylfaen llawn amser. Nid yw’n berthnasol i fyfyrwyr sy’n dechrau 
Tystysgrif Addysg Uwch (Cert HE), blwyddyn atodol neu gyrsiau gradd sydd wedi’u hariannu gan 
GIG. 
 
Sut bydd y dull ‘cyntaf i’r felin’ yn cael ei asesu? 
Bydd y fwrsariaeth yn cael ei chynnig i’r 80 myfyriwr cyntaf sy’n gwneud cais ar gyfer y fwrsariaeth. 
Rhaid i’r ymgeiswyr hyn fodloni’r meini prawf sy’n berthnasol i’w cwrs a chofrestru ar gwrs cymwys 



ym mis Medi 2019. Rhaid bod y myfyrwyr hyn dal yn gymwys ym mis Chwefror 2020 er mwyn 
derbyn y fwrsariaeth ar yr adeg honno.  
 
Sut ydw i’n gwirio a ydw i y tu allan i’r radiws 50 milltir? 
Ar adeg cyflwyno eich cais, rhaid i gyfeiriad eich cartref presennol fod 50 milltir neu’n bellach o’r 
campws lle byddech chi’n astudio, yn ôl canllaw y RAC Route Planner. Dyma godau post campysau 
Prifysgol De Cymru: Trefforest CF37 1DL, Glyn-taf CF37 4BD, Caerdydd CF24 2FN/, Casnewydd 
NP20 2BP 
  
Rydw i’n astudio blwyddyn sylfaen / Tystysgrif AU ym Mhrifysgol De Cymru. Ydw i’n cael 
cyflwyno cais? 
Nac ydych. Mae’r fwrsariaeth yn berthnasol i fyfyrwyr newydd yn unig sy’n dechrau ar gwrs 
cymwys yn y flwyddyn academaidd 2019/20. 
 
Rydw i’n fyfyriwr rhan amser; ydw i’n gymwys i wneud cais? 
Nac ydych. Mae’r fwrsariaeth ar gael i fyfyrwyr sydd am ddechrau cwrs cymwys llawn amser. 
 
Ydy myfyrwyr sy’n dod o Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel yn gymwys i dderbyn y fwrsariaeth? 
Nac ydyn. Nid yw’r myfyrwyr hyn yn gymwys i dderbyn cyfradd ffioedd dysgu'r DU. Er mwyn bod yn 
gymwys i dderbyn y fwrsariaeth, rhaid bod myfyrwyr yn talu cyfradd gartref y DU. 
 

Rydw i’n fyfyriwr Rhyngwladol. Ydw i’n gymwys i dderbyn y Fwrsariaeth Adleoli Clirio? 
Nac ydych. Fel myfyriwr rhyngwladol, dydych chi ddim yn gymwys i dderbyn y fwrsariaeth hon. 
Ewch i’n tudalennau Rhyngwladol am wybodaeth ariannol a all fod yn berthnasol chi. 
 
Rydw i’n fyfyriwr israddedig sy’n parhau gyda fy astudiaethau; ydw i’n gymwys i wneud cais? 
Nac ydych. Mae’r fwrsariaeth yn berthnasol i fyfyrwyr newydd yn unig a fydd yn dechrau cwrs 
cymwys ym Mhrifysgol De Cymru ym mis Medi 2019. Rhaid i ymgeiswyr cymwys fod yn fyfyriwr 
newydd i Brifysgol De Cymru sydd wedi gwneud cais i ddilyn cwrs cymwys drwy’r broses glirio 
rhwng 5 Gorffennaf 2019 a 6 Medi 2019. 
 
Rydw i’n fyfyriwr sy’n dechrau’r cwrs ym mlwyddyn 2 (neu 3), ydw i’n gymwys i dderbyn y 
fwrsariaeth? 
Nac ydych. Mae’r fwrsariaeth hon yn berthnasol i fyfyrwyr newydd sy’n dechrau ar gwrs gradd 
anrhydedd llawn, HND/HNC, Gradd Sylfaen sy’n dechrau ar lefel 0 (blwyddyn sylfaen) neu flwyddyn 
1 yn y flwyddyn academaidd 2019/20. 
 
Astudiais ym  Mhrifysgol De Cymru yn y flwyddyn academaidd 2018/19 ac rydw i’n gwneud 
cais/trosglwyddo i gwrs newydd ym mis Medi 2019. Ydw i’n gymwys i dderbyn y fwrsariaeth? 
Nac ydych. Mae’r Fwrsariaeth yn berthnasol i fyfyrwyr newydd yn unig a fydd yn dechrau cwrs 
cymwys ym Mhrifysgol De Cymru ym mis Medi 2019. Rhaid i ymgeiswyr cymwys fod yn fyfyriwr 
newydd i Brifysgol De Cymru sydd wedi gwneud cais i ddilyn cwrs cymwys drwy’r broses glirio 
rhwng 5 Gorffennaf 2019 a 6 Medi 2019. 
 
Rydw i eisiau astudio cwrs Prifysgol De Cymru ar safle coleg partner/achrededig. Ydw i’n gymwys 
i dderbyn y fwrsariaeth? 
Nac ydych. Ond, mae’n bosib y byddech chi’n gymwys i dderbyn un o fwrsariaethau’r coleg. 
Cysylltwch â’r coleg perthnasol yn uniongyrchol. Gweler eu manylion cyswllt ar ein gwefan. 
 
 Beth sy’n digwydd os ydw i’n newid cwrs yn ystod y flwyddyn gyntaf? 

https://www.rac.co.uk/route-planner/
https://www.southwales.ac.uk/international/fees-scholarships/international/
https://pcstudents.southwales.ac.uk/


Os ydych chi’n trosglwyddo i gwrs cymwys ac rydych chi dal yn bodloni meini prawf y Fwrsariaeth, 
byddwch chi dal yn gymwys i dderbyn taliad ar yr adeg briodol. 
 
Ydw i’n gallu ail-ymgeisio am y Fwrsariaeth yn y flwyddyn astudio ddilynol? 
Nac ydych. Ni fydd taliadau dilynol o’r fwrsariaeth. 
 
Roeddwn i’n bwriadu gwneud cais ar gyfer mynediad 2019 i’r Brifysgol ond nawr rydw i’n 
ystyried cymryd blwyddyn allan. A fydda i dal yn gymwys? 
Os ydych chi’n bwriadu dechrau eich cwrs ym mis Medi 2020, bydd rhaid i chi wirio manylion 
unrhyw gynlluniau bwrsariaeth a fydd ar gael  i’r myfyrwyr newydd  y flwyddyn nesaf. 
 
Rydw i wedi gwneud cais ac wedi derbyn cynnig i astudio cwrs Prifysgol De Cymru ym mis Medi 
2019 yn barod, cyn 5 Gorffennaf 2019. Ydw i’n gymwys i dderbyn y Fwrsariaeth? 
Nac ydych. Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y fwrsariaeth, rhaid bod chi wedi gwneud cais am 
gwrs cymwys ym Mhrifysgol De Cymru drwy’r broses glirio o 5 Gorffennaf 2019 i 6 Medi 2019. 
 
Os ydw i’n gwrthod fy nghynnig presennol i astudio yn y brifysgol ac yn ail-ymgeisio am gwrs 
drwy’r broses glirio, a fydda i’n gymwys i dderbyn y Fwrsariaeth? 
Na fyddech. Mae’r fwrsariaeth ar gyfer ymgeiswyr newydd sy’n ymgeisio i’r brifysgol am y tro 
cyntaf drwy’r broses glirio o 5 Gorffennaf 2019 i 6 Medi 2019. 
 
Os ydw i’n cael fy atal neu wahardd, neu rydw i’n gadael fy astudiaethau ar unrhyw adeg, beth 
fydd yn digwydd i fy hawl i dderbyn y Fwrsariaeth? 
Fyddech chi ddim yn derbyn unrhyw daliadau os ydych chi’n cael eich atal, gwahardd neu rydych 
chi’n gadael eich astudiaethau. 
 

Os ydw i’n derbyn gordaliad, a fydd rhaid i mi ei dalu yn ôl? 
Bydd. Drwy dderbyn unrhyw daliadau, rydych chi’n cytuno i ad-dalu unrhyw symiau sy’n cael eu 
hystyried yn ordaliadau neu’n daliadau anghywir. Os nad ydych chi’n ad-dalu gordaliadau, bydd 
eich dyled yn cael ei gyfeirio at adran gyllid y Brifysgol a bydd y camau briodol yn cael eu 
gweithredu. 
 
Ydw i’n gallu apelio yn erbyn unrhyw benderfyniadau ynghylch fy hawl i dderbyn y Fwrsariaeth? 
Mae gan bob myfyriwr yr hawl i apelio penderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan y Tim Cyngor 
Ariannol i Fyfyrwyr ynghylch eu hawl i dderbyn y Fwrsariaeth Adleoli Clirio. Bydd apeliadau yn fwy 
tebygol o lwyddo mewn achosion lle bod gan ymgeiswyr amgylchiadau eithriadol. Gall hwn 
gynnwys ymgeiswyr sy’n teimlo eu bod nhw ddim yn bodloni’r meini prawf o ganlyniad i nodwedd 
warchodedig yn ôl diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mewn achosion o’r fath, bydd rhaid 
cyflwyno tystiolaeth lle bo’n berthnasol. 
 
Rhaid i apeliadau gael eu cyflwyno yn ysgrifenedig i’r cyfeiriad canlynol: Apeliadau Bwrsariaeth, Tim 
Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr, Prifysgol De Cymru, Llantwit Road, Trefforest, CF37 1DL. Neu, gallwch e-
bostio eich apêl i scholarships@southwales.ac.uk , gan nodi ‘Apêl Ysgoloriaeth’ yn y llinell pwnc. 
 
Caiff apeliadau eu hystyried gan y Dyfarnwr Apeliadau, sy’n gorff ar wahân i’r Tim Cyngor Ariannol i 
Fyfyrwyr.  Bydd y penderfyniad hwnnw yn derfynol. 
 
 


