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Grŵp Trawsbleidiol ar Brifysgolion  

Cofnodion y cyfarfod   
Dyddiad y 

cyfarfod  

18.15 Ddydd Mercher 1 Chwefror 2017  

Lleoliad  Ystafelloedd Cynadledda C a D, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

Yn bresennol   Aelodau’r Cynulliad: Huw Irranca-Davies AC (Cadeirydd); Llyr Gruffydd 

AC; David Rees AC; Rhun ap Iorwerth AC; Hefin David AC  

Aelodau yn cynrychioli prifysgolion: Amanda Wilkinson; Olivia Jones; 

Colin Riordan; John Grattan; John Hughes; Cara Carmichael Aitchison; Maria 

Hinfelaar; Julie Lydon; Richard Davies; Hannah Pudner  

Eraill: Rhys Flowers (Ysgrifennydd); Dewi Knight; Huw Morris; Tom 

Woodward; Mairwen Harris; Bobby Mehta; Fflur Elin; Carmen Ria Smith; 

Sunder Katwala; Jo Attwooll; Arlene Griffiths.  

  

  
  

1. Croeso a busnes y cyfarfod 
  

  Agorodd y Cadeirydd y cyfarfod a diolchodd i’r siaradwyr am eu presenoldeb. Nododd ei fod 
yn edrych ymlaen at drafodaeth a oedd yn siŵr o fod yn fywiog ac yn ddiddorol.  

  
2. Cyflwyniad gan Jo Attwooll o Universities UK ar y wybodaeth 

ddiweddaraf am bolisi mewnfudo/fisa ac ymgynghoriad 
Llywodraeth y DU 

  
• Dechreuodd Jo Attwooll drwy drafod y nifer bresennol o fyfyrwyr rhyngwladol a staff mewn 

prifysgolion yng Nghymru, cyn mynd ymlaen i ddadansoddi eu cyfraniad tuag at economi 
Cymru, gyda ffigurau o 2013/14 yn awgrymu eu bod yn cefnogi 7,600 o swyddi ac yn dod â 

£530m i’r economi. Cafwyd trafodaethau pellach ar flaenoriaethau Llywodraeth y DU yn y 
tymor byr wrth geisio gostwng nifer yr ymfudwyr net i’r DU  

• Mynegwyd pryderon o ran yr hyn y mae Llywodraeth y DU yn ei olygu wrth awgrymu y dylid 
canolbwyntio ar fyfyrwyr rhyngwladol o "ansawdd uchel", a goblygiadau polisi o’r fath i 
brifysgolion ledled y DU  

• Cafodd ystod o opsiynau eu trafod o ran sut i sicrhau bod llwybrau yn aros ar agor er mwyn i 
fyfyrwyr rhyngwladol barhau i fwynhau addysg uwch o safon fyd-eang mewn sefydliadau yng 
Nghymru  

• Mynegwyd nifer o bryderon ynghylch cywirdeb y data sydd ar gael a’r dulliau a ddefnyddir i 
fesur ymfudiad i mewn i’r DU. Nodwyd y dylai Llywodraeth y DU ymatal rhag gwneud 
newidiadau pellach i’r system fisâu i fyfyrwyr hyd nes y bydd data mwy dibynadwy ar gael 

• Daeth y cyflwyniad i ben drwy amlinellu ffyrdd y gallai prifysgolion a rhanddeiliaid ehangach 
ymgysylltu’n gadarnhaol ag ymgynghoriad Llywodraeth y DU.     
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3. Cyflwyniad gan Sunder Katwala, Cyfarwyddwr British Future, 
ar y buddion a’r materion ehangach sy’n gysylltiedig â 
myfyrwyr rhyngwladol, ynghyd â thrafodaeth ar y gwersi a 
ddysgwyd o’r refferendwm diweddar ar adael yr UE 
  

• Dechreuodd Sunder Katwala ei gyflwyniad gyda dadansoddiad o’r ffordd yr oedd etholaethau 
yng Nghymru sydd â nifer uchel o fyfyrwyr ynddynt wedi pleidleisio yn y refferendwm ar yr 
UE haf diwethaf  

• Aeth ymlaen i drafod rhai o’r gwersi y gellir eu dysgu o’r ymgyrch, gan gynnwys methiant 
llawer o wleidyddion i gyfleu eu neges yn effeithiol i bobl nad oeddent o’r un farn yn barod 
a’r angen i edrych y tu hwnt i’r partneriaid arferol a meithrin perthynas ehangach ar draws 
gwahanol gymunedau, grwpiau o randdeiliaid a’r sbectrwm gwleidyddol  

• Er bod y refferendwm yn dangos bod y cyhoedd yn y DU am weld nifer yr ymfudwyr yn 
gostwng, mae arolwg diweddar gan British Future yn dangos mai dim ond 20 y cant o’r 
boblogaeth sydd am weld gostyngiad yn nifer yr ymfudwyr medrus  

• Aethpwyd ymlaen i drafod rôl bosibl i brifysgolion o ran ymateb i’r polareiddio cynyddol yng 
nghymdeithas Prydain, a sut y gall trefi sydd â phrifysgolion ynddynt adeiladu pontydd a 
chynnig cysylltiad byd-eang i rannau o’r wlad sydd o bosibl yn teimlo eu bod wedi’u difreinio 
ac yn meddu ar agweddau negyddol tuag at fewnfudo  

• Daeth y cyflwyniad i ben drwy nodi ei bod hi’n hen bryd dod allan o’r ffosydd ar ôl y 
refferendwm a bod angen i brifysgolion chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o bontio a 
meithrin consensws ehangach drwy’r gymdeithas yn ei chyfanrwydd.   
  

4. Cyflwyniad gan Arlene Griffiths o IDP Education ar Addysg 
Uwch yng Nghymru fel allforyn  

  
• Dechreuodd Arlene Griffiths drwy siarad am ei chefndir yn y sector addysg ledled y byd  
• Aeth ymlaen i drafod tueddiadau presennol mewn recriwtio ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol i 

Gymru, gyda chyfraddau recriwtio ar y cyfan wedi gostwng er bod ardaloedd fel Tsieina a 
Saudi Arabia yn dangos twf cryf  

• Wedyn, cafwyd trafodaeth ar wahanol ddulliau o astudio, gyda recriwtio israddedigion yn 
perfformio’n well na recriwtio ar gyfer astudiaethau ôl-radd  

• Cafwyd trafodaeth bellach ar wersi y gellir eu dysgu o wledydd eraill a sut y gallai fod 
cyfleoedd pellach mewn meysydd fel peirianneg  

• Cafodd manteision posibl rhaglenni preifat eu trafod hefyd, gyda rhai prifysgolion yng 
Nghymru eisoes yn cynnig y rhaglenni hyn 

• Daeth y cyflwyniad i ben gydag amlinelliad o rai negeseuon allweddol newydd y gellir eu 
cyflwyno, fel herio’r canfyddiad bod Cymru/y DU yn leoliad anfforddiadwy ar gyfer myfyrwyr 
rhyngwladol. Hefyd, gofynnwyd a yw prifysgolion yn meithrin digon o hunaniaeth Gymreig 
unigryw yn y farchnad ryngwladol.  

  
5. Sesiwn holi ac ateb a thrafodaeth ehangach yn dilyn y 
cyflwyniadau 

  
• Gofynnodd David Rees rai cwestiynau pellach ar bartneriaethau preifat, gyda Colin Riordan 

yn ateb nid yw llawer o brifysgolion yn dilyn y trywydd hwn oherwydd bod y costau’n gallu 
bod yn rhy uchel  
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• Hefyd, gofynnodd David Rees gwestiynau ar y gwersi a ddysgwyd o’r refferendwm ar yr UE a 
sut yr oedd oedran yn ffactor mawr yn y canlyniad. Ymatebodd Sunder Katwala drwy 
ddweud ei fod yn credu bod effaith oedran ar y canlyniad wedi cael ei gorbwysleisio a bod 
addysg yn ffactor pwysicach  

• Pwysleisiodd Fflur Elin y manteision diwylliannol i Gymru a ddaw gyda myfyrwyr 
rhyngwladol ac ni ddylai eu heffaith ond cael ei hystyried yn nhermau economaidd. Aeth 
ymlaen i ddweud y bu cynnydd mewn ymosodiadau senoffobig yng Nghymru ers y 
refferendwm. Ymatebodd Jo Attwooll fod Universities UK yn gwneud yr achos ehangach o 
blaid yr holl fuddion cymdeithasol a ddaw gyda myfyrwyr rhyngwladol.  
    

6. Cyfarfodydd yn y dyfodol 
  

  Cytunwyd ar yr agenda ar gyfer cyfarfod nesaf y grŵp trawsbleidiol, a fydd yn canolbwyntio 
ar ymgysylltu â’r gymuned.  

  
7. Arall   

  
• Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu cyfraniadau i’r sesiwn wybodaeth. Oherwydd y cafwyd 

cytundeb cyffredinol ar y materion a drafodwyd, awgrymwyd y dylai’r grŵp ysgrifennu 
llythyr mewn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar bolisi fisâu.  

• Gorffennodd y Cadeirydd drwy ddweud bod angen i’r sector fod yn glir wrth wneud achos 
arbennig dros Gymru o ran fisâu myfyrwyr.  

  
    


