
Bwrsariaeth ar gyfer Ôl-raddedigion dros 60 oed CCAUC 2020-21 

Pwy sy'n gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth?  

I fod yn gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth Ôl-raddedig mae angen i chi gwrdd â PHOB UN o'r canlynol: 

• Yn fyfyriwr sy'n hanu o Gymru neu'r UE (heblaw'r DU).  
• Yn 60 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod cyntaf Blwyddyn Academaidd y cwrs. Diffinnir y Flwyddyn 

Academaidd fel y ganlyn: 
 1 Medi 2020 lle mae’r Flwyddyn Academaidd yn dechrau ar neu ar ôl 1 Awst 2020 a 

chyn Ionawr 2021. 
 1 Ionawr 2021 lle mae’r Flwyddyn Academaidd yn dechrau ar neu ar ôl 1 Ionawr 

2021 a chyn 1 Ebrill 2021. 
• Wedi cofrestru ar gwrs Meistr ôl-raddedig a addysgir cymwys ym Mhrifysgol De Cymru, amser 

llawn neu ran-amser, gan ddechrau ym Medi 2020 neu Chwefror 2021 
• Yn bodloni'r meini prawf cymhwyster am gyllid ar gyfer Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig gan 

Cyllid Myfyrwyr Cymru* (* Bydd myfyrwyr dros 60 oed yn gymwys i dderbyn y fwrsariaeth ôl-
raddedig hon).  

• Yn parhau i fod yn gofrestredig trwy gydol y cwrs.  

Gwybodaeth Bwysig 

Ni fydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â llai na 180 o gredydau ar radd Meistr Ôl-raddedig yn gymwys ar 
gyfer y Fwrsariaeth hon gan na fyddant yn gymwys i gael Cyllid Myfyrwyr y Llywodraeth ar gyfer 
gradd Meistr Ôl-raddedig. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sydd wedi'u heithrio o un modiwl neu fwy 
oherwydd Cyflawniad Blaenorol Achrededig (APA) neu Ddysgu Blaenorol Uwch (APL). 

 

Pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth?  

Mae pob un o gyrsiau Meistr Ôl-raddedig a addysgir amser llawn neu ran-amser yn gymwys ar gyfer 
y Fwrsariaeth. Os ydych yn cofrestru ar Dystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig, ni fyddwch 
yn gymwys i gael y Fwrsariaeth. 

Faint yw gwerth y Fwrsariaeth ar gyfer Ôl-raddedigion dros 60 oed?  

£4,000 yw gwerth y Fwrsariaeth.   

Sut mae'r Fwrsariaeth yn cael ei thalu?  

Telir y Fwrsariaeth hon fel dau ran-daliad yn syth i’ch cyfrif banc. Bydd rhaid i chi barhau i gwrdd â’r 
meini prawf uchod a pharhau i fod wedi cofrestru ar eich cwrs i dderbyn y taliadau hyn. 

Cwrs un flwyddyn amser llawn 

Myfyrwyr sy’n dechrau ym mis Medi 

 Rhan-daliad cyntaf gwerth £2,000 ym mis Chwefror 2021 
 Ail ran-daliad gwerth £2,000 ym mis Gorffennaf 2021 
 Bydd Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn cysylltu â myfyrwyr sy’n gymwys trwy eu cyfeiriad e-

bost Prifysgol ym mis Ionawr 2021, i ofyn am eu manylion banc. 

Myfyrwyr sy’n dechrau ym mis Chwefror 

https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-ol-raddedig/cyllid-gradd-meistr-%C3%B4l-raddedig/pwy-all-gael-y-cyllid-hwn.aspx


 Rhan-daliad cyntaf gwerth £2,000 ym mis Gorffennaf 2021 
 Ail ran-daliad gwerth £2,000 ym mis Rhagfyr 2021 
 Bydd Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn cysylltu â myfyrwyr sy’n gymwys trwy eu cyfeiriad e-

bost Prifysgol ym mis Mehefin 2021, i ofyn am eu manylion banc. 

Cyrsiau rhan-amser a chyrsiau amser llawn sy’n para dwy flynedd 

Myfyrwyr sy’n dechrau ym mis Medi 

 Rhan-daliad cyntaf gwerth £2,000 ym mis Gorffennaf 2021 
 Ail ran-daliad gwerth £2,000 ym mis Gorffennaf 2022 
 Bydd Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn cysylltu â myfyrwyr sy’n gymwys trwy eu cyfeiriad e-

bost Prifysgol ym mis Mehefin 2021, i ofyn am eu manylion banc. 

Myfyrwyr sy’n dechrau ym mis Chwefror 

 Rhan-daliad cyntaf gwerth £2,000 ym mis Chwefror 2022 
 Ail ran-daliad gwerth £2,000 ym mis Chwefror 2023 
 Bydd Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn cysylltu â myfyrwyr sy’n gymwys trwy eu cyfeiriad e-

bost Prifysgol ym mis Ionawr 2022, i ofyn am eu manylion banc. 

Noder: Bydd yr ail ran-daliad yn cael ei dalu’n awtomatig gan ddefnyddio’r manylion banc yr ydych 
yn eu cyflwyno ar gyfer y rhan-daliad cyntaf. Os ydych yn newid eich manylion banc, bydd rhaid 
cysylltu â’r Tîm Ysgoloriaethau sy’n gallu rhoi cyngor ar sut i newid eich manylion. 

Sut mae gwneud cais am y Fwrsariaeth?  

Nid oes unrhyw broses ymgeisio am y Fwrsariaeth hon. Bydd Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn 
cysylltu â myfyrwyr sy’n gymwys yn uniongyrchol, trwy eu cyfeiriad e-bost Prifysgol. 

Cwrs un flwyddyn amser llawn 

 Ym mis Ionawr 2021 y bydd myfyrwyr sy’n dechrau ym mis Medi yn derbyn e-bost yn 
cadarnhau eu cymhwysedd. 

 Ym mis Mehefin 2021 y bydd myfyrwyr sy’n dechrau ym mis Chwefror yn derbyn e-bost yn 
cadarnhau eu cymhwysedd. 

Cyrsiau rhan-amser a chyrsiau amser llawn sy’n para dwy flynedd 

 Ym mis Mehefin 2021 y bydd myfyrwyr sy’n dechrau ym mis Medi yn derbyn e-bost yn 
cadarnhau eu cymhwysedd. 

 Ym mis Chwefror 2022 y bydd myfyrwyr sy’n dechrau ym mis Chwefror yn derbyn e-bost yn 
cadarnhau eu cymhwysedd. 

Nid wyf yn fyfyriwr Cymraeg nac yn hanu o'r UE. Ydw i'n gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth hon?  

Na. Cyllidir y Fwrsariaeth gan Lywodraeth Cymru ac mae ar gael i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru neu'r 
UE (heblaw'r DU) ac sy'n gymwys i gael Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig o Gyllid Myfyrwyr Cymru. 

Rwy’n mynd i ddechrau gradd Meistr integredig, e.e. MChiro, MEng, MSci. Ydw i'n gymwys ar 
gyfer y Fwrsariaeth hon?  

Na, mae gradd Meistr integredig yn gwrs israddedig.  

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn trosglwyddo i gwrs gwahanol? 



Cyn belled â’ch bod yn trosglwyddo i gwrs cymwys arall, mae eich hawl i’r Fwrsariaeth yn aros yr un 
fath. Bydd holl amodau derbyn y Fwrsariaeth yn dal i fod yn berthnasol. 

Os gohiriaf fy astudiaeth tan 2021, a fyddaf yn dal yn gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth?  

Na, dim ond am y flwyddyn y byddwch chi'n dechrau eich astudiaeth ôl-raddedig y gallwch chi fod yn 
gymwys ar gyfer ysgoloriaethau neu fwrsariaethau.  

Rwy'n fyfyriwr ôl-raddedig presennol. Ydw i'n gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth ar fy nghwrs 
cyfredol?  

Na, dim ond i fyfyrwyr sy'n gychwyn cwrs Meistr ôl-raddedig newydd, cymwys yn 2020-21 y mae'r 
fwrsariaeth yn berthnasol. 

Os bydd angen imi ailadrodd fy nghwrs neu unrhyw gredydau ôl-raddedig, beth sy’n digwydd i’m 
Fwrsariaeth? 

Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth ar unrhyw gredydau sy’n cael eu hailadrodd. 

Os byddaf yn torri ar draws neu’n tynnu’n ôl o’m hastudiaethau, beth sy’n digwydd i’m hawl i’r 
Fwrsariaeth? 

Os byddwch yn torri ar draws neu’n tynnu’n ôl o’ch astudiaethau, mae’n bosib na fyddwch yn 
gymwys i dderbyn y Fwrsariaeth, gan ddibynnu ar eich dyddiad tynnu’n ôl. 

Os byddwch yn dod yn anghymwys trwy dorri ar draws neu dynnu’n ôl wedyn, ni fyddwch yn 
gymwys i dderbyn ail randaliad y Fwrsariaeth. 

A allaf apelio yn erbyn unrhyw benderfyniadau ynghylch fy nghymhwyster?  

Mae gan bob ymgeisydd / myfyriwr yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau ynghylch eu 
cymhwyster ar gyfer y fwrsariaeth ôl-raddedig. Mae manylion llawn y broses apelio ar gael yma. 

 

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/astudio/ffioedd-chyllid/proses-apelio-ysgoloriaeth-bwrsariaeth/

