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Cyd-destun polisi 

Mae Llywodraeth y DU yn bwriadu dod â 

rhyddid pobl i symud i’r DU o wledydd yr UE i 

ben a bydd y Bil Mewnfudo arfaethedig yn 

arwain at oblygiadau sylweddol i economi, 

cymdeithas a phoblogaeth Cymru.  

Mae’r nodyn briffio hwn yn rhoi trosolwg o 

effeithiau tebygol polisïau mudo ar ôl Brexit ac 

yn nodi gwahanol ffyrdd y gallai Llywodraeth 

Cymru geisio ymateb i’r heriau a gwneud y 

gorau o’r cyfleoedd a ddaw yn sgil y rheolau 

mewnfudo newydd. 

Prinder yn y farchnad lafur 

Bydd llai o fudo o’r Ardal Economaidd 

Ewropeaidd (EEA) yn effeithio ar sectorau 

allweddol ym marchnad lafur Cymru. Bydd yn 

effeithio fwyaf ar sectorau sydd ar hyn o bryd yn 

cyflogi nifer sylweddol o fudwyr o’r EEA y telir 

llai na £25,600 y flwyddyn iddynt (y trothwy 

cyflog a bennwyd gan lywodraeth y DU ar gyfer 

y rhai hynny sy’n dymuno dod i’r DU i weithio). 

Mae’r sectorau hyn yn cynnwys 

gweithgynhyrchu, addysg uwch, twristiaeth a 

lletygarwch, diwylliant a’r celfyddydau, iechyd a 

gofal cymdeithasol. 

Yn ogystal ag amrywio rhwng sectorau, bydd 

polisi mudo llywodraeth y DU ar ôl Brexit yn cael 

effeithiau gwahanol ar weithwyr amser llawn a 

rhan-amser, yn ôl rhywedd ac mewn gwahanol 

rannau o Gymru. 

Effeithiau eraill 

Gallai lleihad yn nifer y mudwyr o’r EEA arwain 

at leihad ym maint cyffredinol y boblogaeth oed 

gweithio yng Nghymru. Byddai hyn yn golygu 

bod nifer llai o weithwyr yn gorfod cefnogi’r nifer 

cynyddol o bobl oed pensiwn, a allai fod yn 

dipyn o her mewn ardaloedd gwledig sydd 

eisoes â phoblogaethau sy’n heneiddio. 

Bydd Bil Mewnfudo 

arfaethedig Llywodraeth y 

DU yn arwain at oblygiadau 

sylweddol i economi, 

cymdeithas a phoblogaeth 

Cymru. 

Mae’r risgiau eraill y mae arbenigwyr yn credu y 

gallent fod angen eu rheoli yn cynnwys: 

• y potensial ar gyfer dirywiad mewn

cysylltiadau cymunedol ac integreiddio

mudwyr;

• oedi mewn ceisiadau i’r Cynllun

Preswylio’n Sefydlog i Breswylwyr yr UE;

• canfyddiad bod y DU wedi mynd yn lle

llai dymunol i fudwyr weithio;

• cyfyngiadau cilyddol ar wladolion y DU

sy’n gweithio yn yr UE.



 

 

 

  

 

 

 

 

  

Effaith pandemig y Coronafeirws 

Yn ogystal â’r gwaharddiad ar deithio i/o’r UE, ar 

wahân i deithiau hanfodol, ac atal 

gwasanaethau fisa a cheisiadau am 

ddinasyddiaeth, mae pandemig y Coronafeirws 

wedi codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o werth 

gweithwyr allweddol ‘sgiliau isel’. O ystyried bod 

llawer o’r mudwyr o’r EEA i’r DU yn gweithio yn 

y rolau hyn ar hyn o bryd, mae’n bosibl y gallai 

hyn newid agweddau’r cyhoedd at fudo. 

 

Argymhellion 

Efallai y byddai Llywodraeth Cymru yn hoffi 

ystyried sefydlu grŵp arbenigol, tebyg i’r Grŵp 

Cynghori Arbenigol ar Fudo a’r Boblogaeth yn yr 

Alban, i gynghori ynglŷn â sut i wneud i’r 

polisïau mudo newydd weithio orau i’r economi 

ac i gyflogwyr yng Nghymru. 

Yn ychwanegol at hyn, gallai roi sylw i faterion a 

nodwyd yn y briff hwn drwy: 

1. Ddal i ofyn am gytundeb Llywodraeth 

y DU i:  

• Amrywiadau rhanbarthol ym mholisi 

mudo’r DU;  

• Cynlluniau sectoraidd er mwyn 

sicrhau cyflenwad o weithwyr 

allweddol mewn meysydd megis gofal 

cymdeithasol ac amaethyddiaeth; a 

• Mesurau i fynd i’r afael ag anghenion 

cymunedau gwledig. 

 

2. Dadlau y dylai cytundebau rhwng y 

DU a’r UE gynnwys: 

• Fframweithiau symudedd;  

• Cydnabyddiaeth gilyddol o 

gymwysterau proffesiynol. 

 

3. Defnyddio pwerau datganoledig yn 

uniongyrchol i gyflwyno: 

• Strategaeth integreiddio mudwyr i 

Gymru; 

• Mentrau cydraddoldeb cyflog rhwng y 

rhywiau; a 

• Mesurau i gefnogi cymunedau 

gwledig â phoblogaethau oed gweithio 

sy’n lleihau. 

 

I ddarganfod mwy 

Ar gyfer ein hadroddiad llawn gweler Hepburn, E. a Bell, D. (2020). Mudo ar ôl Brexit a Chymru.  

Caerdydd: Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. 

 

Ynglŷn â Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 

 

Yma yn y Ganolfan, rydym yn cydweithio gydag 

arbenigwyr polisi blaenllaw er mwyn darparu 

tystiolaeth o ansawdd uchel a chyngor annibynnol i 

weinidogion, y gwasanaeth sifil a gwasanaethau 

cyhoeddus Cymru sydd yn eu helpu i wella 

penderfyniadau polisi a deilliannau.  

Mae’r Ganolfan, sydd wedi ei hariannu gan y Cyngor 

Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a 
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Caerdydd ac mae’n rhan o Rwydwaith Beth Sy’n 

Gweithio y DU. 
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