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Hoffai Prifysgol Caerdydd ddiolch i chi am y cyfle i roi tystiolaeth ychwanegol i 
ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl lfanc ac Addysg ar Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac 
Addysg Bella ch. 

Yn ystod y sesiwn tystiolaeth gyntaf ar 12 Gorffennaf 2018, fe wnaethom drafod yr 
effaith y gallai Brexit ei chael ar letyau Prifysgol Caerdydd a gallu'r Brifysgol i gynnal 
cynadleddau rhyngwladol. Fel rhan o'r drafodaeth honno nodais fy mod yn bwriadu 
ysgrifennu atoch gyda manylion ychwanegol am letyau. l'r perwyl hwnnw, mae'n bleser 
gennyf gyflwyno'r wybodaeth ganlynol i'r Pwyllgor. 

Mae gan Brifysgol Caerdydd bolisi o warantu llety i bawb sydd wedi cael cynnig 'cadarn' 
neu 'yswiriant' ar gyfer blwyddyn gyntaf eu hastudiaethau. Gan ddibynnu ar faint o le 
sydd ar gael, gallai rhai myfyrwyr israddedig sy'n cyrraedd drwy'r broses glirio gael 
gwarant o le hefyd. Mae gan Brifysgol Caerdydd bolisi hefyd o warantu llety ar gyfer ol
raddedigion tramor ac o' r UE. 

Bob mis lonawr rydym yn adolygu nifer y lleoedd sydd eu hangen arnom i gyflawni'r polisi 
hwnnw ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol. Yn ystod yr adolygiad rydym yn 
ystyried targed recriwtio'r Brifysgol a'r galw a ragwelir ar gyfer lletyau'r Brifysgol yn 
seiliedig ar sesiynau blaenorol. 

Yna, rydym yn parhau i fonitro'r sefyllfa o fis lonawr i fis Medi yn unol ag unrhyw 
newidiadau. Os yw'r cyfrifiadau'n dangos nad oes gennym ddigon o ystafelloedd ar gyfer 
myfyrwyr sydd a gwarant o le yn un o breswylfeydd y Brifysgol, rydym yn caffael llety yn 
y sector preifat i lenwi'r bwlch. 
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