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Ein Cenhadaeth 
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn helpu i wella’r broses o lunio polisïau a gwasanaethau 

cyhoeddus drwy gynorthwyo gweinidogion ac arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus i gyrchu a 

defnyddio tystiolaeth annibynnol gadarn ynghylch yr hyn sy’n gweithio. Mae’n gweithio mewn 

partneriaeth ag ymchwilwyr blaenllaw ac arbenigwyr polisi i syntheseiddio a chrynhoi tystiolaeth sy’n 

bodoli eisoes a chanfod bylchau lle mae angen cynhyrchu gwybodaeth newydd.  

Mae’r Ganolfan yn annibynnol ar y llywodraeth ond mae’n gweithio’n agos gyda llunwyr polisi ac 

ymarferwyr i ddatblygu syniadaeth o’r newydd ynglŷn â sut i fynd i’r afael â heriau strategol ym 

meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, addysg, tai, yr economi a chyfrifoldebau datganoledig eraill. 

Mae’n gwneud y canlynol: 

• Helpu Gweinidogion Llywodraeth Cymru i nodi tystiolaeth awdurdodol ac arbenigedd 

annibynnol a all helpu i lywio a gwella polisi, yn ogystal â chael gafael ar dystiolaeth ac 

arbenigedd o’r fath a’i defnyddio; 

• Gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus i gael gafael ar dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio wrth 

fynd i’r afael â heriau economaidd a chymdeithasol allweddol, yn ogystal â chynhyrchu, 

gwerthuso a defnyddio tystiolaeth o’r fath: a 

• Defnyddio’i gwaith gyda Gweinidogion a gwasanaethau cyhoeddus i wella dealltwriaeth o’r 

ffordd y gall tystiolaeth lywio a gwella’r broses o lunio polisïau a gwasanaethau cyhoeddus a 

chyfrannu at ddamcaniaethau llunio a gweithredu polisïau. 

Drwy secondiadau, lleoliadau PhD a’i rhaglen Prentisiaeth Ymchwil, mae’r Ganolfan hefyd yn helpu i 

wella gallu ymchwilwyr i wneud gwaith ymchwil effeithiol sy’n berthnasol i bolisi. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan yn www.wcpp.org.uk 

Arianwyr Craidd 

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd yn 1883. Wedi’i lleoli mewn prifddinas 

ffyniannus, mae’r Brifysgol yn sefydliad uchelgeisiol ac arloesol sy’n awyddus i 

feithrin cydberthnasau rhyngwladol cryf a dangos ei hymrwymiad i Gymru. 

 
Mae’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) yn rhan o UK 

Research and Innovation, sefydliad newydd sy’n dwyn ynghyd saith cyngor 

ymchwil y DU, Innovate UK a Research England i sicrhau bod pob cyngor yn 

cyfrannu cymaint â phosib ac i greu’r amgylchedd gorau ar gyfer datblygu 

ymchwil ac arloesedd. 

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru sy’n gyfrifol am 

feysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, gan gynnwys iechyd, addysg, 

llywodraeth leol a’r amgylchedd. 

http://www.wcpp.org.uk/
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Crynodeb 

• Mae’r adroddiad hwn yn dadansoddi 

effeithiau posibl polisïau mudo ar ôl 

Brexit ar farchnad lafur, poblogaeth a 

chymdeithas Cymru, ac yn nodi sut y 

gallai Llywodraeth Cymru ymateb i’r 

cyfleoedd a’r heriau sy’n dod yn sgil 

hyn. 

• Dengys dadansoddiad manwl gan 

arbenigwyr y bydd yr effeithiau’n 

amrywio yn ôl galwedigaeth, sector, 

rhywedd, gwaith amser llawn neu ran-

amser ac mewn gwahanol rannau o 

Gymru.  

• Bydd dod â rhyddid i symud i ben yn 

cael effaith sylweddol ar newid yn y 

boblogaeth yng Nghymru, sydd wedi 

bod yn fwy dibynnol ar fudo o’r tu allan 

i’r DU er mwyn tyfu ei phoblogaeth 

oedran gweithio na sawl ardal yn 

Lloegr. 

• Mae tystiolaeth o’r Alban yn awgrymu y 

gallai’r system fudo ar ôl Brexit ei 

gwneud hi’n anos i lenwi swyddi mewn 

sectorau lle mae’r cyflog cyfartalog o 

dan £25,600 ac mewn cymunedau 

gwledig â phoblogaethau sy’n 

heneiddio. 

• Gallai lleihau mewnfudo o wledydd yr 

Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) 

roi mwy o bwysau ar y rhai sydd mewn 

gwaith i gefnogi pobl oedran pensiwn. 

 

• Cred arbenigwyr y gallai polisi mudo’r 

DU ar ôl Brexit hefyd: 

o Gael effaith ar gysylltiadau 

cymunedol ac integreiddio;  

o Rhoi straen ar y ffordd y mae’r 

Swyddfa Gartref yn Gweinyddu’r 

Cynllun Preswylio’n Sefydlog i 

Ddinasyddion yr UE; 

o Dylanwadu ar ganfyddiadau o’r DU 

fel lle dymunol i fudwyr weithio; ac 

o Arwain at gyfyngiadau cilyddol ar 

hawliau gwladolion y DU i weithio 

yng ngwledydd yr UE. 

• Gallai Llywodraeth Cymru geisio mynd 

i’r afael â materion a nodwyd yn yr 

adroddiad hwn drwy: 

o Geisio cael cytundeb ar gyfer 

amrywiadau rhanbarthol a 

sectoraidd ym mholisi mudol y DU; 

o Dadlau y dylai cytundebau rhwng y 

DU a’r UE gynnwys fframweithiau 

symudedd a chydnabyddiaeth 

gilyddol o gymwysterau proffesiynol; 

a 

o Defnyddio pwerau datganoledig ac 

offerynnau polisi yn uniongyrchol i 

hybu integreiddio, mynd i’r afael ag 

anghydraddoldeb rhwng y rhywiau a 

diogelu’r cyflenwad llafur mewn 

cymunedau gwledig. 
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Cyflwyniad 
Yn dilyn pleidlais y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd yn refferendwm 2016, ymrwymodd 

Llywodraeth y DU i ddiddymu hawl pobl i symud yn ddirwystr i’r DU o wledydd yr UE. Adlewyrchwyd 

hyn mewn Bil Mewnfudo a gyhoeddwyd yn 2018. Cafodd ei ailddatgan yn Chwefror 2020 gan y 

Prif Weinidog, a ddywedodd y bydd y system fewnfudo newydd yn ‘lleihau nifer y mewnfudwyr’, 

‘yn rhoi terfyn ar y ddibyniaeth ar fewnforio llafur rhad, sgiliau isel’ ac yn ‘rhoi rheolaeth 

ddemocrataidd dros fewnfudo yn ôl yn nwylo pobl Prydain’ (Schofield, 2020). 

Cafodd y Bil Mewnfudo a Chyd-drefnu Nawdd Cymdeithasol (Ymadael â’r UE) ei ail ddarlleniad yn 

Nhŷ’r Cyffredin ar 18 Mai 2020. Mae’n diddymu rhyddid i symud ac yn creu fframwaith newydd sy’n 

seiliedig ar bwyntiau. Mae’r datganiad polisi a oedd yn sail i’r Bil (UK Government, 2020) yn 

adeiladu ar gynigion y Pwyllgor Cynghori ar Ymfudo (MAC) ar gyfer system seiliedig ar bwyntiau, 

tebyg i’r un a ddefnyddir yn Awstralia (MAC, 2020). Bydd yn: 

• Diddymu rhyddid dinasyddion yr UE i symud a lleihau lefelau cyffredinol mewnfudo i’r DU; 

• Cyflwyno system newydd sy’n seiliedig ar bwyntiau, ac ar sgiliau a chymwysterau 

Saesneg ymgeiswyr, cyflog y swydd a gynigir iddynt ac a ydynt yn llenwi swydd wag a 

enwir ar y Rhestr Galwedigaethau â Phrinder a ddynodwyd gan y MAC;1 

• Mynnu bod yn rhaid i ymfudwyr sy’n dilyn y llwybr ‘gweithiwr medrus’ (Haen 2) fod wedi 

cael cynnig swydd gan noddwr wedi’i gymeradwyo sydd â chyflog blynyddol o £25,600 o 

leiaf (neu £20,480 ar gyfer galwedigaethau â phrinder penodol neu ymgeiswyr â PhD 

perthnasol) ynghyd â sgiliau RQF3 (safon uwch) a chymhwysedd mewn Saesneg; 

• Cyflwyno trothwy cyflog 30 y cant yn is ar gyfer newydd-ddyfodiaid;2 

• Peidio â chaniatáu llwybrau sgiliau isel neu hunangyflogedig; 

• Cynyddu’r cynllun peilot Gweithwyr Amaethyddol Tymhorol o 2,500 o bobl i 10,000 o bobl 

y flwyddyn; 

• Peidio â chaniatáu trothwyon cyflog rhanbarthol;  

• Caniatáu i ddinasyddion yr UE sy’n dymuno ymweld â’r DU am lai na chwe mis (h.y. ar 

gyfer twristiaeth, busnes, astudio) wneud hynny heb fisa. 

Gallai’r diwygiadau radical hyn i’r system fewnfudo arwain at oblygiadau sylweddol i gyflogwyr a 

chymunedau yng Nghymru. Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno tystiolaeth am eu heffeithiau posibl 

 

1 Fe wnaeth y MAC hefyd gymeradwyo datblygu rhestrau penodol i Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn ogystal â 
Rhestr Galwedigaethau â Phrinder y DU (MAC, 2019). 

2 Argymhellodd y MAC y dylai’r diffiniad o ‘newydd-ddyfodiaid’ gynnwys gweithwyr amser llawn sydd wedi gadael 
addysg amser llawn lai na phum mlynedd yn ôl ac sy’n gweithio tuag at gymwysterau proffesiynol neu’n symud yn 
uniongyrchol i swyddi ôl-ddoethurol. 
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ar y farchnad lafur, y boblogaeth a chymdeithas ac yn nodi sut y gallai Llywodraeth Cymru 

ymateb i’r cyfleoedd a’r heriau sy’n dod yn eu sgil. 

 

Effeithiau ar y farchnad lafur, y 

boblogaeth a chymdeithas  

Gofynion mudo ar ôl Brexit  
Roedd Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar Fewnfudo, a gyhoeddwyd yn Rhagfyr 2018, yn cynnig y 

dylai’r trothwy cyflog Haen 2 fod yn £30,000 (UK Government, 2018). Yn Chwefror 2020, daeth y 

Swyddfa Gartref â’r trothwy i lawr i £25,600 neu’r ‘raddfa gyfredol’ ar gyfer galwedigaeth, pa un 

bynnag yw’r mwyaf (UK Government, 2020). Gallai mudwyr sydd â chyflog mwy na £20,480, ond 

llai na £25,600, fod yn gymwys ar gyfer statws mewnfudwyr os ydynt wedi cael cynnig swydd gan 

gyflogwr mewn galwedigaeth lle mae ‘prinder’ penodol (fel y dynodwyd gan y MAC) neu os oes 

ganddynt PhD sy’n berthnasol i’r swydd. Bydd y prawf marchnad lafur breswyl a’r cyfyngiadau ar 

y llwybr gweithwyr medrus yn dod i ben, a’r trothwy sgiliau sylfaenol yn cael ei ostwng o RQF6 

(gradd bagloriaeth neu gymhwyster cyfatebol) i RQF3 (safon uwch neu gymhwyster cyfatebol).  

Bydd y drefn newydd yn llai cyfyngol mewn rhai ffyrdd. Fodd bynnag, gan fod cyfartaledd 

cyflogau yng Nghymru yn sylweddol is na chyfartaledd y DU (Llywodraeth Cymru, 2019), gallai’r 

trothwy cyflog arwain at broblemau recriwtio i gyflogwyr yng Nghymru mewn sectorau sy’n 

dibynnu ar weithwyr mudol. 

Teimlir yr effeithiau mwyaf gan gyflogwyr sydd ar hyn o bryd yn cyflogi nifer sylweddol o fudwyr 

o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) o dan y trothwy cyflog o £25,600 (yn cael eu dosbarthu 

fel ‘sgiliau isel’ gan Lywodraeth y DU). Yng Nghymru, mae hyn yn cynnwys nifer fawr o gyflogwyr 

mewn sectorau fel gweithgynhyrchu, addysg uwch, twristiaeth a lletygarwch, diwylliant a’r 

celfyddydau, ac iechyd a gofal cymdeithasol (Llywodraeth Cymru, 2020a).  

Mae ein dadansoddiad yn dangos effaith debygol y trothwy cyflog Haen 2 o £25,600 ar gyfran y 

swyddi a fydd ar gael i weithwyr mudol yng Nghymru ac yn awgrymu y bydd gwahaniaethau 

sylweddol rhwng grwpiau galwedigaethol a gwahanol rannau o’r wlad. Bydd gwahaniaethau 

hefyd yn ôl rhyw a rhwng gweithwyr amser llawn a rhan-amser.  

Gan fod y trothwy arfaethedig yn seiliedig ar gyflog blynyddol, mae ein dadansoddiad yn 

canolbwyntio ar ddosbarthiad enillion blynyddol gros ar gyfer grwpiau dethol o weithwyr gan 

ddefnyddio data o Arolwg Blynyddol y Swyddfa Ystadegau Gwladol o Oriau ac Enillion (ASHE), a 
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gynhaliwyd yn Ebrill 2019 (ONS, 2019a).3 Mae data’r ASHE yn darparu grŵp cymharol priodol ar 

gyfer darpar fudwyr.  

Mae’r dadansoddiad a gyflwynir yma’n ategu adroddiad ar wahân a gyhoeddwyd gan Ganolfan 

Polisi Cyhoeddus Cymru ym Medi 2020 sy’n edrych yn fanylach ar effaith rheolau mudo ar ôl 

Brexit ar y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r adroddiad hwnnw’n 

canolbwyntio’n benodol ar ba grwpiau o staff sy’n debygol o gael eu heffeithio fwyaf, a’r 

goblygiadau o ran y strategaeth gweithlu hirdymor ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, gan 

gynnwys cadw a recriwtio staff yn y dyfodol (Portes, Oommen a Johnson, 2020). Roedd yr 

adroddiad yn dod i’r casgliad mai bach fydd effeithiau tebygol y rheolau newydd ar GIG Cymru, 

ond y gallent gael effaith sylweddol ar y gweithlu gofal cymdeithasol. 

Patrymau mudo ar ôl Brexit  
Gwelwyd gostyngiad sylweddol yn barod mewn mudo net o wledydd yr EEA er 2015 ac mae hyn 

yn debygol o barhau ar ôl cyflwyno’r rheolau mewnfudo newydd yn 2021. Mae’r gostyngiad hwn 

wedi’i wrthbwyso gan gynnydd mewn mudo net o wledydd y tu allan i’r EEA, er bod rhan helaeth 

o’r cynnydd hwn wedi bod at ddibenion astudio (gweler Ffigur 1). 

 Ffigur 1: Mudo net i’r DU (2010-2019) 

 

 

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

 

3 Sylwer nad yw’r data hyn yn cynnwys pobl hunangyflogedig. Yn unol â chynigion presennol llywodraeth y DU, ni 
fyddai pobl hunangyflogedig yn gymwys i fudo i’r DU. 
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Gwahaniaethau galwedigaethol 

Mae penderfyniad Llywodraeth y DU i ostwng y trothwy cyflog o’r isafswm gwreiddiol o £30,000 

i’r lefel is o £25,600, ac eithrio galwedigaethau RFQ3 o’r trothwy hwn drwy’r rhestr 

galwedigaethau â phrinder, yn golygu mewn egwyddor y bydd cyfran uwch o wladolion yr EEA yn 

cyrraedd y trothwy Haen 2.  

Mae ein dadansoddiad o’r data ASHE yn awgrymu bod 56.5 y cant o’r holl weithwyr yng 

Nghymru yn ennill llai na £25,600 y flwyddyn yn 2019, tra roedd 66 y cant yn ennill llai na 

£30,000. Felly er bod y penderfyniad i ostwng y trothwy’n golygu y bydd mudwyr yn gymwys am 

9.5 y cant yn rhagor o’r holl swyddi yng Nghymru, bydd y trothwy is yn dal i eithrio mudwyr o fwy 

na hanner y swyddi, ac o ganlyniad mae’n debygol o effeithio ar nifer fawr o gyflogwyr. 

Mae Ffigur 2 yn dangos sut mae effeithiau’r trothwy o £25,600 yn amrywio mewn gwahanol 

grwpiau galwedigaethol ym marchnad lafur Cymru.4 Gosodwyd y galwedigaethau yn nhrefn eu 

cymhwysedd i ddarpar fudwyr. Bydd cyfran sylweddol o swyddi mewn technoleg gwybodaeth; 

gwyddoniaeth, ymchwil a pheirianneg; addysgu ac addysg; a galwedigaethau proffesiynol ar gael 

i fudwyr. Ar y llaw arall, ychydig iawn o swyddi ym meysydd gofal; gwaith ysgrifenyddol; gwerthu 

a gwasanaeth i gwsmeriaid; a galwedigaethau gweinyddol sy’n debygol o fod yn gymwys.  

Ffigur 2: Y gyfran o’r holl swyddi amser llawn sy’n is na’r trothwy o £25,600 yn ôl 

galwedigaeth 

 
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

 

4 Yn anffodus, mae’r data galwedigaethol yn arolwg yr ASHE yng Nghymru yn gymharol brin gan fod y sampl yn fach. 
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Gwahaniaethau daearyddol 

Mae ein dadansoddiad yn dangos y bydd y polisïau mewnfudo newydd yn cael effeithiau 

gwahanol mewn gwahanol rannau o Gymru. 

Mae Ffigur 3 yn dangos y gyfran o’r swyddi ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru sy’n is na’r 

trothwy cyflog mudwyr. Yr awdurdodau lleol hynny sydd â chyflogau canolrifol cymharol uchel 

sydd â’r gyfran isaf o swyddi na fyddai mudwyr yn gymwys ar eu cyfer. Mae’r rhain yn cynnwys 

Sir Fynwy, Bro Morgannwg a Chaerdydd. Ar ben arall y raddfa, mae gan yr awdurdodau lleol 

hynny lle mae cyflogau yn gymharol isel gyfran lawer uwch o swyddi na fyddai mudwyr yn 

gymwys ar eu cyfer. Mae’r rhain yn cynnwys Blaenau Gwent, Sir Ddinbych a Gwynedd. Yn yr 

ardaloedd hyn y gellir disgwyl i’r polisïau mewnfudo newydd gael yr effaith fwyaf. Y perygl yw y 

gallent greu prinder llafur yn yr ardaloedd hyn. Ar y llaw arall, gallent ei gwneud hi’n haws i bobl 

leol gael gwaith os oes ganddynt y sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen. 

Ffigur 3: Y gyfran o’r holl swyddi amser llawn sy’n is na’r trothwy o £25,600 yn ôl 

awdurdodau lleol yng Nghymru 

 

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 
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Gwahaniaethau o ran rhywedd 

Mae ein dadansoddiad yn dangos, oherwydd bod menywod yng Nghymru ar gyfartaledd yn 

gweithio mewn sectorau a galwedigaethau â chyflogau is, o’u cymharu â dynion, na fyddai 67.9 y 

cant o’r swyddi sydd ar hyn o bryd yn cael eu dal gan fenywod ar gael i fudwyr ar ôl cyflwyno’r 

trothwy o £25,600. Gallai hyn olygu bod y rheolau mewnfudo newydd yn agor cyfleoedd 

cyflogaeth newydd i bobl nad ydynt yn fudwyr. Fodd bynnag, os nad oes pobl nad ydynt yn 

fudwyr ar gael, neu os nad yw pobl yn barod i lenwi’r swyddi a oedd yn arfer cael eu dal gan 

fudwyr, gallai hyn arwain at brinder llafur i rai sectorau a chyflogwyr. 

Swyddi amser llawn a rhan-amser 

Mae ein dadansoddiad hefyd yn dangos y gellir disgwyl i’r rheolau mewnfudo newydd gael 

effeithiau gwahanol ar swyddi amser llawn a rhan-amser. Mae llai na hanner (44.7 y cant) y 

swyddi amser llawn yn talu cyflogau is na’r trothwy o £25,600 ar hyn o bryd, felly ni fyddent ar 

gael i fudwyr. Ar y llaw arall, gan fod gwaith rhan-amser at ei gilydd yn talu llai na gwaith amser 

llawn, byddai mudwyr sy’n chwilio am waith rhan-amser yn cael eu heithrio o gyfran fwy o 

swyddi. Mae ein dadansoddiad yn dangos mai ychydig iawn o swyddi rhan-amser sy’n uwch na’r 

trothwy o £25,600 ar hyn o bryd. Gallai hyn achosi problemau i unedau teuluol sy’n ceisio mudo 

gyda’i gilydd a chyfuno gwaith amser llawn a rhan-amser. 

 

Newidiadau yn y boblogaeth 
Bydd terfynu rhyddid pobl i symud yn cael effaith sylweddol ar dwf y boblogaeth yn y rhannau 

hynny o’r DU – fel Cymru a’r Alban – sydd â phoblogaethau hŷn a chyfraddau ffrwythlondeb isel 

(ONS, 2019b; 2019c) ac sy’n fwy dibynnol ar fudo o’r tu allan i’r DU er mwyn tyfu eu 

poblogaethau (mae mudwyr yn tueddu i fod yn iau na chyfartaledd y DU ac yn bobl o oedran 

gweithio). Mae lleihad mewn mudo yn debygol o arwain at leihad yn nhwf y boblogaeth, neu hyd 

yn oed at leihad yn y boblogaeth mewn rhai cymunedau gwledig, a bydd lleihad yn nifer y bobl o 

oedran gweithio yn cael effaith ganlyniadol ar economïau lleol. 

Mae Cymru hefyd yn dangos patrwm mudo mewnol pendant (h.y. o fewn y DU) (ONS, 2020a). 

Yn Lloegr a’r Alban, mae mudo rhyngwladol net i’r gwledydd hyn wedi tueddu i fod yn llawer mwy 

na mudo trawsffiniol net iddynt, ond mae’r naill a’r llall wedi amrywio yng Nghymru. Yn 2016-17 a 

2017-18, gwelodd Cymru fwy o fudwyr drwy fudo trawsffiniol a mudo rhyngwladol, yn wahanol i 

Loegr a’r Alban. Mae’r ddibyniaeth gymharol uwch hon ar fudo trawsffiniol/mewnol o’i gymharu â 

mewnfudo rhyngwladol yn gysylltiedig ag effeithiau gwahanol ar strwythur oedran Cymru. Mae 

dadansoddiad o’r data mudo mewnol diweddaraf yn ôl oedran yn dangos cynnydd net ar draws 

pob grŵp oedran ar wahân i’r grŵp 20-29 oed, a oedd yn dangos gostyngiad net (ONS, 2020b). 

Arweiniodd mudo rhyngwladol net ar y llaw arall at gynnydd net ym mhob grŵp oed ar wahân i’r 

rhai dan 15 oed, â mewnlif arbennig o fawr ar gyfer y grwpiau 15-24 a 25-44 oed (ONS, 2016).  
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Nid yw effaith mewnfudo rhyngwladol i’r DU ar fewnfudo mewnol i Gymru o’r DU yn glir, felly ar 

hyn o bryd mae’n amhosibl modelu effaith ganlyniadol newidiadau i fudo rhyngwladol o ganlyniad 

i Brexit ar fudo trawsffiniol net i Gymru. 

Cyllid cyhoeddus 
Gallai lleihad yn y boblogaeth oedran gweithio hefyd olygu bod mwy o bwysau ar y rhai sydd 

mewn gwaith i gynnal pobl oedran pensiwn, a dangosodd ymchwil fod mudwyr o’r EEA ar 

gyfartaledd yn cyfrannu £2,300 y flwyddyn yn fwy i bwrs y DU na’r dinesydd Prydeinig cyffredin, 

gan roi llai o faich ar ysgwyddau trethdalwyr eraill (Oxford Economics, 2018). Gallai lleihad yn 

nifer y gweithwyr o’r UE sy’n gwneud y cyfraniad hwn i gyllid cyhoeddus olygu bod angen 

cynyddu baich treth pobl eraill. 

Cysylltiadau cymunedol ac integreiddio 
Mae gweinidogion llywodraeth y DU wedi siarad am ‘gryfhau’ rheolau dinasyddiaeth ar ôl Brexit, 

gan gynnwys cyflwyno prawf gwerthoedd Prydeinig newydd a gofynion mwy llym yn ymwneud â 

siarad Saesneg.5 Edrychodd yr Ysgrifennydd Cartref presennol hefyd ar y posibilrwydd o 

gyflwyno rhwystrau newydd yn ymwneud â dinasyddiaeth i wladolion yr UE, ac ym Mai 2020 

cyflwynodd y Swyddfa Gartref ofyniad newydd ar gyfer gwladolion yr UE sy’n ceisio 

dinasyddiaeth, sef darparu tystiolaeth eu bod wedi bod yn byw yn y DU yn gyfreithlon (McKinney, 

2018; Home Office, 2020). Gellid cymryd bod y polisïau hyn yn cynrychioli tuedd tuag at yr hyn 

sydd wedi cael ei alw’n integreiddio dinesig cymhellol yn y DU (Joppke, 2007). 

Roedd adroddiad a gyhoeddwyd i Lywodraeth yr Alban yn 2020 yn edrych ar effaith Brexit ar 

gysylltiadau cymunedol, gan gynnwys mwy o elyniaeth tuag at fudwyr a grwpiau o leiafrifoedd 

ethnig (Hepburn, 2020). Ac mae data swyddogol yn dangos bod cynnydd sylweddol wedi bod yn 

nifer y troseddau casineb a gofnodwyd er refferendwm yr UE yn 2016 yng Nghymru a Lloegr 

(Home Office, 2019). Mae’r elusen Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth wedi dadlau bod Brexit wedi 

bod yn ‘ddylanwad mawr’ ar y cynnydd mewn hiliaeth a throseddau casineb sy’n gysylltiedig â hil 

yng Nghymru (yn ogystal â gweddill y DU) er Mehefin 2016.6  

Gellid lliniaru rhai o effeithiau negyddol posibl polisïau mudo ar ôl Brexit yng Nghymru drwy 

annog mudwyr i aros a sicrhau eu bod yn teimlo bod croeso iddynt a’u bod yn gallu integreiddio. 

Mae hyn yn ei dro’n dangos gwerth ymdrechion i gefnogi cydlyniant cymunedol a chynhwysedd 

ar ôl i’r cyfnod pontio ddod i ben.  

 

5 Gweler: http://www.ukpol.co.uk/sajid-javid-2018-speech-at-conservative-party-conference/  

6 Gweler: ‘Brexit 'major influence' in racism and hate crime rise’ - https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-48692863  

http://www.ukpol.co.uk/sajid-javid-2018-speech-at-conservative-party-conference/
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-48692863
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Capasiti gweinyddol 
Mae creu a gweithredu system fewnfudo newydd mewn cyfnod byr yn her aruthrol, ac mae rhai 

arbenigwyr yn credu y bydd hi’n anodd i’r Swyddfa Gartref weithredu newidiadau strwythurol mor 

eang, yn enwedig yn ystod pandemig byd-eang. Mae amseroedd aros hir am benderfyniadau 

dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ac am geisiadau fisa/dinasyddiaeth, 

sydd hefyd wedi cael eu heffeithio gan bandemig y Coronafeirws (Barnard, Costello a Butlin, 

2020), yn ogystal â chamgymeriadau megis sgandal Windrush (Bulman, 2019), i gyd yn dangos 

pa mor gymhleth yw’r dasg sy’n wynebu’r Swyddfa Gartref.  

Ymatebion aelod-wladwriaethau’r UE 
Mae’r ymatebion gan sefydliadau ac aelod-wladwriaethau’r UE i gynigion Llywodraeth y DU yn 

awgrymu’r posibilrwydd o fesurau cyfatebol a allai roi gwladolion y DU sydd eisiau gweithio yng 

ngwledydd yr UE dan anfantais. Er y gallai gael ei gweld fel tacteg negodi, mae cyn brif 

gynrychiolydd Brexit Senedd Ewrop, Guy Verhofstadt, er enghraifft, wedi rhybuddio y byddai 

unrhyw gyfyngiadau ar wladolion yr UE yn y DU yn cael eu hadlewyrchu yn yr UE (Boffey, 2018).  

Canfyddiadau o’r DU fel lle i weithio  
Fel y dangoswyd uchod yn Ffigur 1, mae nifer gwladolion yr EEA sy’n symud i’r DU wedi gostwng 

yn gyflym er 2016, ac mae cynnydd yn nifer gwladolion yr EEA sy’n gadael y DU . Yn Awst 2019, 

rhyddhaodd yr ONS ddata a oedd yn dangos bod mudo net o’r EEA i’r DU yn is nag y mae wedi 

bod ers chwe blynedd (ONS, 2019d). 

Mae hyn, yn rhannol o leiaf, yn debygol iawn o fod o ganlyniad i ddibrisiant y bunt yn erbyn yr 

ewro ers y refferendwm ar Brexit, sydd wedi gostwng cyflogau yn y DU o’u cymharu â rhai o 

wledydd eraill yr UE (The Migration Observatory, 2017). Mae’n anodd lliniaru effeithiau hyn, ond 

mae’n bosibl y gellid eu gwrthbwyso ag ymdrechion i sicrhau bod y DU yn dal i gael ei gweld fel 

lle sy’n croesawu mudwyr, ac sydd o ganlyniad yn gyrchfan ddeniadol iddynt. 

Tystiolaeth o’r Alban 
Sefydlodd Llywodraeth yr Alban Grŵp Cynghori Arbenigol ar Fudo a’r Boblogaeth i ategu MAC 

Llywodraeth y DU. Mae’r Grŵp Arbenigol wedi cyhoeddi nifer o adroddiadau sy’n edrych ar 

effeithiau posibl y system fudo ar ôl Brexit ar yr Alban. Mae wedi amcangyfrif ei bod yn bosibl y 

bydd lleihad o 50 y cant mewn mudo net i’r Alban ar ôl Brexit, hyd yn oed ar ôl ystyried cynnydd 

disgwyliedig mewn mudwyr o’r tu allan i’r EEA o ganlyniad i lacio cyfyngiadau ar gyfer gwladolion 

trydydd gwledydd (Expert Advisory Group on Migration and Population, 2019). 

Daeth y Grŵp Arbenigol i’r casgliad y byddai’r newidiadau hyn yn golygu y byddai’n anos llenwi 

swyddi lle mae prinder sgiliau a llafur, yn enwedig mewn sectorau lle mae’r cyflog cyfartalog yn 
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llai na £25,600 y flwyddyn. Roedd yn dweud y byddai lefelau mudo is yn ‘arwain at boblogaeth 

gweithlu a fydd yn lleihau’n raddol ac yn heneiddio’n gyflym’ ac y byddai’n ‘amharu llawer iawn ar 

ardaloedd gwledig ac anghysbell yn yr Alban, lle mae’r strwythurau oedran hŷn yn golygu mai 

mudo i’r ardal yw’r unig ffordd o atal diboblogi’.  

Mae’r Grŵp Arbenigol hefyd wedi cyhoeddi adroddiad yn cynnwys argymhellion yn ymwneud â 

theilwra’r system fudo yn yr Alban drwy greu Fisa newydd ar gyfer yr Alban a llwybr newydd yn 

seiliedig ar le ar gyfer mudo i ardaloedd gwledig (Expert Advisory Group on Migration and 

Population, 2020), a wrthodwyd gan Lywodraeth y DU (Gordon, 2020).  

Mae’r materion sy’n effeithio ar Gymru yn faterion tebyg i’r rhai a amlygwyd gan Grŵp Arbenigol 

yr Alban, ac efallai y byddai Llywodraeth Cymru yn hoffi ystyried sefydlu Grŵp Arbenigol tebyg ar 

Fudo a’r Boblogaeth i’w chynghori ar bolisïau mudo ar ôl Brexit. 

Pandemig y Coronafeirws 
Mae effeithiau polisïau mewnfudo ar ôl Brexit yn anorfod yn mynd i gydblethu ag effeithiau 

pandemig y Coronafeirws ar economi a marchnad lafur Cymru. Ond mae’n anodd eu rhagfynegi. 

Mae’n bosibl, er enghraifft, bod diweithdra uwch o ganlyniad i’r pandemig yn golygu bod 

dinasyddion y DU yn dod yn fwy parod i dderbyn swyddi a fyddai fel arall yn cael eu cyflawni gan 

weithwyr mudol yn y gorffennol. Mae tystiolaeth anecdotaidd o’r sector gofal cymdeithasol bod ei 

weithgaredd recriwtio wedi llacio er mis Mawrth, yn rhannol oherwydd hyn. 

Mae’r pandemig wedi cael rhai effeithiau uniongyrchol ar fudo, gan gynnwys gwahardd teithio i’r 

DU ac o’r DU, ar wahân i deithiau hanfodol, a gohirio gwasanaethau ymgeisio am fisas a 

dinasyddiaeth. Cafodd y cyfyngiadau teithio yn y gwanwyn effaith uniongyrchol ar allu’r DU i 

recriwtio gweithwyr amaethyddol tymhorol. Methodd ymdrechion i ddenu gweithwyr o Brydain i 

gasglu cnydau â llenwi’r holl swyddi mewn meysydd lle mae prinder, ac yn Ebrill 2020 trefnodd 

Llywodraeth y DU deithiau i hedfan gwladolion yr UE i gynaeafu cnydau ffrwythau a llysiau 

(O’Carroll, 2020; Corker, 2020). Yn rhannol er mwyn osgoi problemau o’r fath yn y dyfodol, mae 

cynhyrchwyr bwyd wedi dadlau bod angen diwygio’r Bil Mewnfudo fel bod modd recriwtio mwy o 

weithwyr tymhorol (Morris, 2020). 

Mae argyfwng y Coronafeirws hefyd wedi effeithio ar fywydau mudwyr gan ei fod wedi amharu ar 

weithrediad y cynllun preswylio’n sefydlog i ddinasyddion yr UE, ac ar allu gwladolion yr UE sy’n 

byw yn y DU i ymgeisio. Mae Barnard et al. (2020) yn tynnu sylw at yr anawsterau sy’n wynebu 

mudwyr o ganlyniad i: 

• gau canolfannau cymorth y cynllun preswylio’n sefydlog i ddinasyddion yr UE a 

chanolfannau sganio lleol, sydd wedi cael effaith ar ddinasyddion bregus yr UE yn fwyaf 

arbennig; 

• cau llysgenadaethau, gan ei gwneud hi’n anodd i wladolion yr UE ymgeisio am gerdyn 

adnabod er mwyn gwneud cais i’r cynllun;  
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• y ffaith na all gwladolion yr UE nad ydynt yn pasio prawf ‘preswylio fel arfer’ gael Credyd 

Cynhwysol os ydynt wedi cael eu rhoi ar ffyrlo neu eu gwneud yn ddi-waith.  

Mae’r pandemig hefyd wedi amlygu’r cyfraniad hanfodol y mae gweithwyr allweddol ‘sgiliau isel’ 

(sy’n is na’r trothwy o £25,600) yn ei wneud mewn nifer o wahanol wasanaethau pwysig, a 

chydnabuwyd bod llawer o fudwyr wedi bod yn fwy agored i’r Coronafeirws oherwydd eu bod 

mewn galwedigaethau rheng flaen (Syal, 2020). O ganlyniad i gefnogaeth gyhoeddus i weithwyr 

iechyd allweddol o dramor penderfynodd Llywodraeth y DU roi’r gorau i’r Gordal Iechyd 

Mewnfudo i weithwyr iechyd a gweithwyr cymdeithasol mudol a bu galw am eithrio gweithwyr 

allweddol eraill o’r ffi flynyddol o £400 (Manning, 2020).  

Mae arwyddion eraill o newid yn agwedd y cyhoedd tuag at fudwyr. Yn ôl Arsyllfa Fudo 

Rhydychen, rhwng 2001 a chanol 2016, roedd pryder ynglŷn â mewnfudo yn aml yn cael ei enwi 

gan y cyhoedd fel y ‘mater pwysicaf’ a oedd yn wynebu Prydain (Blinder a Richards, 2020). Fodd 

bynnag, erbyn 2019 roedd agweddau’r cyhoedd at fewnfudo yn fwy cadarnhaol nag y maent 

wedi bod ers blynyddoedd (Ford, 2019) ac mae MAC Llywodraeth y DU wedi rhagfynegi y 

‘gallai’r DU ganfod ei hun mewn sefyllfa lle mae’n dod â rhyddid i symud i ben ar yr union adeg y 

mae pryder y cyhoedd ynglŷn â’r llifoedd mudo sy’n deillio ohono yn lleihau’ (MAC, 2018). 

Argymhellion 
Yn ogystal ag ystyried sefydlu grŵp arbenigol i gynghori ar effeithiau newidiadau mewn polisi 

mudo, mae nifer o ffyrdd eraill y gallai Llywodraeth Cymru fod eisiau eu hystyried er mwyn ceisio 

mynd i’r afael â’r materion a nodwyd yn yr adroddiad hwn. 

Dylanwadu ar bolisi mudo’r DU 
Roedd papur polisi’r Swyddfa Gartref yn 2020 yn gwrthod ‘gwahanol drefniadau ar gyfer 

gwahanol rannau o’r DU’, er gwaethaf argymhelliad y MAC y dylid creu rhestrau ar wahân o 

alwedigaethau â phrinder ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon, a pharhau â rhestr 

galwedigaethau â phrinder yr Alban (MAC, 2019), er mwyn cydnabod y ffaith y bydd y trothwy 

cyflog yn cael effeithiau gwahanol mewn gwahanol rannau o’r DU.  

Bydd gweithredu ‘un system’ yn cael effaith wahanol ar wahanol rannau o’r DU ac mae 

Llywodraeth Cymru wedi nodi’n glir bod cynigion Llywodraeth y DU yng nghyswllt mudo ar ôl 

Brexit yn gynigion sydd ‘ddim yn gweithio’ i Gymru (Llywodraeth Cymru, 2020b). Mae 

Llywodraeth yr Alban wedi dilyn trywydd tebyg.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio dylanwadu ar gynlluniau Llywodraeth y DU er mwyn iddynt 

allu ystyried sefyllfa economaidd a demograffig benodol Cymru a chydnabod yr achos dros 

system fudo fwy gwahaniaethol (Llywodraeth Cymru, 2020a). Mae tair set o fesurau y mae’n 

bwysig iawn dal i alw amdanynt: 

Amrywiadau rhanbarthol ym mholisi mudo’r DU 
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Dylai Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill ddal i gyflwyno’r ddadl i Lywodraeth y 

DU dros wahaniaethu rhanbarthol, trothwyon cyflog rhanbarthol (hynny yw, trothwy is yng 

Nghymru), sedd ar y MAC, a Rhestr Galwedigaethau â Phrinder ar gyfer Cymru (a argymhellwyd 

gan y MAC).  

Cynlluniau sectoraidd (h.y. gofal cymdeithasol, 

amaethyddiaeth) 

Mae Llywodraeth y DU wedi derbyn bod angen y cynllun amaethyddol tymhorol. Mae achos cryf 

dros gynllun sectoraidd newydd a fydd yn canolbwyntio ar y sector gofal cymdeithasol er mwyn 

mynd i’r afael â’r argyfwng recriwtio a chadw staff (Taylor, 2020). Mae’r MAC wedi cydnabod yr 

argyfwng, er ei fod yn dadlau bod ar y sector ‘angen polisi ehangach na mudo yn unig er mwyn 

datrys ei broblemau’ (MAC, 2018). Dylai Llywodraeth Cymru geisio dylanwadu ar Lywodraeth y 

DU a’i chael i gyflwyno cynllun sectoraidd gofal cymdeithasol neu ‘Fisa Gofal Cymdeithasol’ (fel 

Fisa’r GIG) sy’n diwallu anghenion y boblogaeth hŷn yng Nghymru. 

Peilot fisa gwledig 

Mae’r MAC wedi argymell y dylid creu cynllun peilot gwledig er mwyn annog mudo i ardaloedd yn 

y DU lle mae’r boblogaeth yn wasgaredig (MAC, 2018). Mae’r Alban hefyd wedi dadlau dros hyn, 

a gallai Llywodraeth Cymru lobïo Llywodraeth y DU i gyflwyno cynllun peilot a chynnwys Cymru 

ynddo i helpu i sicrhau cyflenwad o fudwyr o oedran gweithio i lenwi swyddi allweddol mewn 

cymunedau gwledig yn y dyfodol. 

Dylanwadu ar negodiadau’r DU a’r UE 
Dylai Llywodraeth Cymru geisio sicrhau bod negodiadau’r DU a’r UE yn ystyried pwysigrwydd: 

Fframweithiau symudedd 

Gan fod Llywodraeth y DU yn bwriadu archwilio trefniadau symudedd gyda’r UE (a gwledydd 

eraill o bosibl), mae’n bosibl bod cyfle i Gymru ddal i elwa o symudedd pobl fusnes, ymchwilwyr a 

myfyrwyr, ac o gyfleoedd hyfforddi yn yr UE. Gallai Llywodraeth Cymru lobïo Llywodraeth y DU i 

geisio sicrhau bod trefniadau symudedd y DU-UE yn y dyfodol, megis cynlluniau symudedd 

ieuenctid, yn cynnwys y categorïau hyn o ymchwilwyr/gwyddonwyr/myfyrwyr, ac nad ydynt yn 

canolbwyntio’n gyfan gwbl ar fynediad ac arhosiad dros dro pobl fusnes sy’n darparu 

gwasanaethau (sef y templed symudedd safonol mewn cytundebau masnach rydd).   
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Cydnabyddiaeth gilyddol o gymwysterau proffesiynol 

Mae Llywodraeth y DU wedi dweud ei bod yn dymuno parhau â’r gydnabyddiaeth gilyddol o 

gymwysterau proffesiynol (MRPQ) gyda’r UE, fel rhan o gytundeb masnach rhwng y DU a’r UE 

yn y dyfodol. Gallai Llywodraeth Cymru ddal i dynnu sylw at bwysigrwydd MRPQ i sefydliadau 

Cymreig, a lobïo Llywodraeth y DU i gynnwys amodau MRPQ mewn cytundebau masnach â 

gwledydd eraill (yn enwedig y rhai hynny sy’n anfon nifer fawr o weithwyr tramor i Gymru), er 

mwyn lleihau materion recriwtio/cadw staff. 

Defnyddio pwerau datganoledig 

Strategaeth integreiddio mudwyr i Gymru 

Mae sicrhau mudo net cadarnhaol yn y dyfodol yn ymwneud â denu mudwyr newydd i ddod i fyw 

a gweithio yng Nghymru; mae hefyd yn ymwneud ag annog mudwyr sy’n byw yma’n barod i aros. 

Gallai strategaeth integreiddio mudwyr sy’n cael ei hegluro’n glir helpu i gadw mudwyr, ac mae 

hyn o fewn rheolaeth Llywodraeth Cymru (Trevena, 2018). 

Mentrau cydraddoldeb rhywiol 

Oherwydd poblogaeth sy’n heneiddio a chyfraddau ffrwythlondeb isel, ni ddisgwylir i newid 

naturiol hybu twf yn y boblogaeth yng Nghymru yn y dyfodol. Gallai datblygu polisïau cynhwysol 

ar gyfer dynion a menywod sy’n rhoi dewis a chyfle i (ddarpar) rieni fagu plant (er enghraifft dal i 

ehangu gofal plant am ddim i blant cyn-ysgol, ac absenoldeb rhiant a rennir – a thrwy hynny 

leihau’r pwysau ar fenywod i roi’r gorau i weithio) helpu i greu cymdeithas fwy cynhwysol ar gyfer 

dynion a menywod tra’n tyfu’r boblogaeth. 

Cefnogaeth i gymunedau gwledig 

Dylai Llywodraeth Cymru ddal i geisio tyfu’r economi wledig, drwy seilwaith a buddsoddiad, er 

mwyn denu mudwyr a phobl eraill nad ydynt yn fudwyr i gymunedau gwledig a’u cadw. Mae’r 

pandemig wedi gwneud y math hwn o gefnogaeth hyd yn oed yn bwysicach i’r cymunedau 

gwledig hynny sy’n dibynnu ar letygarwch a thwristiaeth a’r rhai sydd â phoblogaethau oedran 

gweithio sy’n lleihau.
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