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1. Cyflwynir y dystiolaeth ysgrifenedig hon gan Gyngor Celfyddydau Cymru. 
Fe’i hysbysir gan arbenigedd a phrofiad cangen ryngwladol Cyngor y Celfyddydau, 
Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Rydym wedi ymwneud yn weithredol â 
rhaglenni a chyllid Ewropeaidd dros y deng mlynedd diwethaf, gan gynnwys bod 
yr unig aelod yn y DU o’r rhwydwaith symudedd diwylliannol rhyngwladol, On the 
Move1. 

2. Rydym yn croesawu’r ymgynghoriad hwn gan y Pwyllgor Materion Allanol a 
Deddfwriaeth Ychwanegol. Ers pleidlais refferendwm yr UE, rydym wedi cyflawni 
nifer o ddarnau o waith ymchwil i asesu effaith bosibl Brexit ar y sector 
celfyddydau yng Nghymru. Rydym hefyd wedi cyfrannu at ymgynghoriadau a 
gynhaliwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru (gan gynnwys i’r Pwyllgor hwn), 
Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi. Ceir manylion pob un o’r rhain ar ein gwefan2.  

3. O berthnasedd arbennig i’r ymgynghoriad hwn mae’r arolwg a gynhaliwyd 
yn ystod haf 2016, gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ar ran Cyngor 
Celfyddydau Cymru. Diben yr arolwg hwn oedd deall effeithiau posibl 
penderfyniad refferendwm yr UE ar y sector creadigol a diwylliannol yng 
Nghymru3, ac roedd goblygiadau posibl llai o ryddid i symud yn bryder mawr ac yn 
faes allweddol o ansicrwydd i’n sector. 

4. Hefyd, ym mis Ionawr 2018, cyflwynwyd tystiolaeth gennym i ymchwiliad Is-
bwyllgor Materion Cartref yr UE Tŷ’r Arglwyddi, Brexit: movement of people in the 
cultural sector 4; ac er bod y dystiolaeth honno wedi dod cyn Papur Gwyn 

 

1 https://on-the-move.org/  

2 https://arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/nodyn-briffio-ar-brexit-y-celfyddydau-yng-
nghymru  

3 Canlyniadau’r arolwg i’r celfyddydau yng Nghymru a'r effaith bosibl o ganlyniad i adael yr UE, arolwg gan Cyngor 

Celfyddydau Cymru / Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Hydref 2016  

4 Tŷ’r Arglwyddi, ymchwiliad Is-bwyllgor Materion Cartref yr UE, Brexit: movement of people in the cultural sector, 

Gorffennaf 2018 
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https://arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/nodyn-briffio-ar-brexit-y-celfyddydau-yng-nghymru
http://www.wai.org.uk/news/7143?diablo.lang=cym
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/182/182.pdf


Llywodraeth y DU ar system fewnfudo yn y dyfodol, mae’r pryderon i’n sector yn 
parhau yr un fath. 

5. Mae’r diwydiannau creadigol, a’r sector celfyddydau yr ydym yn gweithio ag 
ef, yn dibynnu ar lif a chyfnewidiad parhaus cyfranogwyr lleol, cenedlaethol a byd-
eang.  Mae cryfder, amrywiaeth ac arloesedd y celfyddydau yn dibynnu ar symud a 
chyfnewid syniadau, talent a chreadigrwydd yn rhydd – symudedd artistiaid a 
phobl greadigol, fel y’i gelwir. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer creu a chynhyrchu’r 
gwaith o ansawdd uchel y mae Cymru a’r DU yn adnabyddus amdano.  

6. Mae Ewrop yn ffynhonnell bwysig o dalent arbenigol i ystod eang o 
gwmnïau, o Opera Cenedlaethol Cymru i Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, ac 
mae unigolion creadigol yn cael eu cyflogi yn rhan o’r tîm craidd yn ogystal â chael 
eu contractio ar gyfer cynyrchiadau penodol. Mae llif dwy ffordd rhwydd y dalent 
hon yn rhan o lwyddiant y diwydiannau creadigol ar hyn o bryd fel ysgogwr 
grymus ar gyfer gweithgarwch economaidd sy’n tyfu yng Nghymru. 

7. Mae gweithle amrywiol yn gwneud ein cwmnïau yn gystadleuol yn 
rhyngwladol. Mae denu talent ac arweinwyr rhyngwladol yn cynnig safbwynt 
newydd i ddiwylliant ein cwmnïau. Ochr yn ochr â chydweithwyr o Gymru a 
Phrydain maent yn gweddnewid ansawdd a natur y profiad celfyddydau, gan 
helpu ein cwmnïau i ddatblygu eu capasiti a’u cyrhaeddiad. Mae hyn yn ei dro yn 
eu helpu i ymuno â’r marchnadoedd rhyngwladol newydd sydd mor bwysig i 
gynnal busnes hyfyw. 

8. Mae’r sector creadigol yn ffynnu ar sail arbenigedd a thechnolegau arloesol 
ac arbenigol. Drwy eu rhinwedd, nid yw sgiliau o’r fath ar gael yn eang. Mae talent 
eithriadol ym myd y celfyddydau a’r diwydiannau creadigol mor hanfodol i 
lwyddiant y sector â meysydd eraill fel gwyddoniaeth ac academia. Mae 
gweithwyr Ewropeaidd yn cynnig llif cyson o sgiliau mewn meysydd lle mae 
gennym ddiffyg gallu neu arbenigedd ar hyn o bryd. Hefyd, mae’r gweithwyr hyn 
yn ein helpu i ddeall Ewrop, ein marchnad dramor fwyaf, yn well. 

Beth yw eich asesiad o oblygiadau cynigion Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar 
fewnfudo ar ôl Brexit i Gymru? 

9. Ceir goblygiadau i’r sector celfyddydau yng Nghymru o gynigion Papur 
Gwyn diweddar Llywodraeth y DU ar fewnfudo ar ôl Brexit. Yn ein barn ni, nid yw’r 
cynigion yn gwneud digon o bell ffordd i gymryd i ystyriaeth natur ac anghenion 
unigryw y sector creadigol hynod symudol. 

10. Mae angen cydnabyddiaeth o natur unigryw y sector creadigol er mwyn 
galluogi’r sector i barhau i ffynnu. Mae llawer o weithwyr creadigol yn 
hunangyflogedig neu’n gweithio ar gontractau â chyfyngiad amser penodol. Mae 
patrymau gwaith y sector yn annodweddiadol – gallai contract fod am ychydig 
oriau, diwrnod neu’n fwy hirdymor.   

11. Mae’r system bresennol ar gyfer gwladolion gwledydd nad ydynt yn yr UE a’r 
system fewnfudo arfaethedig ar gyfer y dyfodol i wladolion gwledydd yn yr UE ac 
nad ydynt yn yr UE yn cynnig opsiynau fisa i weithwyr creadigol. Ond ceir 



cyfyngiadau sy’n gysylltiedig â’r rhain. Er enghraifft, mae’r fisa Cyflogaeth â Thâl a 
Ganiateir yn ddilys am un mis yn unig ac ar gyfer mynediad sengl, felly byddai 
angen iddo fod yn fwy hyblyg i ddiwallu anghenion y sector diwylliannol, a allai 
fod angen gwahanol gyfnodau o arhosiad e.e ar gyfer teithiau.   

Ar gyfer penodiadau mwy hirdymor, mae’r opsiynau fisa presennol (fel Haen 2 neu 
Haen 5) yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr y DU wneud cais am drwydded 
noddwr yn gyntaf. I lawer o gwmnïau bach a micro-gwmnïau yn y sector 
creadigol, bydd y gost ariannol a gweinyddol o ddod yn noddwr fisa Haen 5 (ar 
gyfer contractau byrdymor) yn ormodol.  

12. Nid yw’r goblygiadau i’r sector celfyddydau yng Nghymru o reidrwydd yn 
wahanol i’r rhai mewn rhannau eraill o’r DU yn yr un sector. Rydym yn rhannu 
llawer o bryderon tebyg. 

A oes achos dros ganiatáu i’r gwledydd datganoledig wneud pethau yn wahanol o 
ran polisi mewnfudo ar ôl Brexit? 

13. O safbwynt celfyddydau a diwylliant, mae’n hanfodol bod Llywodraeth y DU 
yn ystyried effaith lawn gadael yr UE ar sector y DU yn gyffredinol yn ogystal â’r 
goblygiadau ‘rhanbarthol’ amrywiol iawn – yn enwedig mewn meysydd fel 
diwylliant sy’n gyfrifoldeb datganoledig.   

14. Un o’r heriau y gallai’r sector celfyddydau yng Nghymru ei hwynebu, pe bai 
cyfyngiadau ar nifer y fisâu a ddyfernir bob blwyddyn, yw sut y gallai hynny gael ei 
adlewyrchu yn y gwledydd datganoledig a sut i sicrhau bod y dyfarniadau yn cael 
eu rhannu’n deg yn ddaearyddol. 

Beth yw eich safbwyntiau ar y cynnig ar gyfer Rhestr Galwedigaethau â Niferoedd 
Prin penodol i Gymru? 

15. Mae symudedd artistiaid a gweithwyr medrus sydd wedi eu hyfforddi i lefel 
uchel yn y dyfodol yn bryder allweddol. Ceir nifer gyfyngedig o alwedigaethau 
diwydiannau creadigol (gan gynnwys y celfyddydau) ar y rhestr hon ar hyn o bryd. 
Nid oes gennym ddigon o wybodaeth am y goblygiad i’n sector i fabwysiadu 
safbwynt ar y cynnig ar gyfer Rhestr Galwedigaethau â Niferoedd Prin penodol i 
Gymru ar hyn o bryd. 

Beth yw eich safbwyntiau ar y cynnig i ddod â gwladolion gwledydd yr UE i mewn 
i Haen 2 estynedig, a rhoi terfyn ar unrhyw wahaniaeth rhwng gweithwyr o 
wledydd yr UE ac nad ydynt o wledydd yr UE? 

16. Gallai lleihau’r llif dwy ffordd rhwydd o dalent a alluogir gan ryddid i symud 
yr UE ar hyn o bryd arwain at golli nifer sylweddol o sgiliau pwysig yng Nghymru 
ac yn economi Cymru.  Ein prif bryder ynghylch y cynigion ar gyfer Haen 2 yw y 
gall hwn fod yn llwybr cymhleth a braidd yn gyfyngedig ar gyfer anghenion y 
sector celfyddydau. Gallai’r gost a’r baich gweinyddol fod yn ormodol i lawer o 
gwmnïau llai. 



17. Mae Papur Gwyn Llywodraeth y DU sy’n nodi’r berthynas yn y dyfodol rhwng 
y DU a’r UE5 yn cynnig cytuniad cydweithredol ym meysydd diwylliant ac addysg. 
Mae’n cydnabod y bydd yr UE a’r DU angen darpariaethau sy’n caniatáu 
symudedd o ran y cytuniadau hyn, ond nid oes unrhyw fanylion pellach ar hyn o 
bryd am beth neu sut y gallai’r rhain fod. 

Beth yw eich safbwyntiau ar y trothwy cyflog o £30,000 ar gyfer mewnfudo Haen 
2 a’i oblygiadau i Gymru? 

18. Nid yw lefelau uchel o sgiliau technegol bob amser yn gyfystyr â chyflogau 
uchel. Mae natur y sector celfyddydau a chontractau cyflogaeth – yn ogystal â 
statws hunangyflogedig/llawrydd llawer o weithwyr creadigol proffesiynol – yn 
golygu bod y trothwy hwn yn rhy uchel ac felly yn ataliol i lawer yn y sector 
celfyddydau yng Nghymru. 

Pa mor dda y mae’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn 
gweithredu? A oes mwy y gallai Llywodraeth Cymru fod yn ei wneud i sicrhau bod 
gwladolion gwledydd yr UE sy’n preswylio yng Nghymru yn cofrestru o dan y 
cynllun? 

19. Nid oes gennym unrhyw brofiad uniongyrchol fel sefydliad o weithrediad y 
cynllun hwn ac felly nid oes gennym sylw i’w wneud ar y mater.   

Fodd bynnag, rydym yn cefnogi’r achos i ddiogelu hawliau gwladolion o wledydd 
yr UE sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru a’r DU, ac i sicrhau eu bod yn cael eu 
croesawu. 

A oes unrhyw faterion eraill yn ymwneud â pholisi mewnfudo ar ôl Brexit yr 
hoffech dynnu sylw’r Pwyllgor atynt? 

20. Symudedd artistiaid yw sylfaen datblygiad celfyddydol a chreadigol. Mae’n 
rhaid i unrhyw newidiadau i reoliadau mewnfudo gael eu cytuno mewn ffyrdd 
sy’n caniatáu symudedd rhesymol a phriodol i weithwyr creadigol. Mae’n rhaid 
iddo osgoi yn benodol rwystrau gwrthgynhyrchiol yn seiliedig ar drothwyon cyflog 
a chwotâu yn unig. 

21. Cefnogir y safbwynt hwn gan Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sydd wedi gwneud cyfres o argymhellion yn ei 
adroddiad Effaith Brexit ar y sector celfyddydau, diwydiannau creadigol, 
treftadaeth a'r iaith Gymraeg6 gan gynnwys: 

 

5 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
786626/The_Future_Relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union_120
319.pdf  

6 Adroddiad: Effaith Brexit ar y sector celfyddydau, diwydiannau creadigol, treftadaeth a'r iaith 
Gymraeg  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/786626/The_Future_Relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union_120319.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/786626/The_Future_Relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union_120319.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/786626/The_Future_Relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union_120319.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=22830
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=22830


“Argymhelliad 3. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau na fydd 
unrhyw drefniadau at y dyfodol ar gyfer galluogi gweithwyr 
Ewropeaidd i ddod i Gymru ac i’r gwrthwyneb yn ataliol o ran 
ffactorau ariannol na gweinyddol i gyflogwyr bychain. Dylai’r 
trefniadau hefyd roi ystyriaeth i’r ffaith fod y sector celfyddydau yn 
fwy tebygol o gyflogi pobl ar gytundebau gwaith 
annodweddiadol.” 

 

22. Rydym yn croesawu ac yn cefnogi’r gwaith ymchwil a’r argymhellion a 
wnaed gan y Ffederasiwn y Diwydiannau Creadigol yn eu hadroddiad Global 
Talent7.  Hoffem weld cyflwyniad teithio heb fisa, neu fisa teithio aml-fynediad 
penodol i weithwyr creadigol sy’n gweithio rhwng y DU a’r UE. Byddem hefyd yn 
croesawu adolygiad o’r opsiynau ynghylch y model gwyliau didrwydded a chyrff 
cyfryngu yn darparu tystysgrifau nawdd. Dylid archwilio pob opsiwn gyda’r nod o 
sicrhau bod y baich biwrocrataidd cyn lleied â phosibl a galluogi llwyddiant 
creadigol, artistig a masnachol sector allweddol. 

23. Fel aelod y DU o rwydwaith On the Move, bydd Cyngor Celfyddydau Cymru 
yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu rhwydwaith gwybodaeth sy’n ymchwilio ac yn 
rhannu gwybodaeth a sefydlu “pwynt gwybodaeth” ar symudedd artistiaid ar gyfer 
y DU, wedi ei leoli yng Nghymru. Bydd yn rhoi pwyslais ar weithio gyda’r sector 
celfyddydau ar faterion fisa, trwyddedau gwaith a’r ffin yn ogystal â materion 
trethiant. 

 

Cyngor Celfyddydau Cymru / Celfyddydau Rhyngwladol Cymru 

Medi 2019 

 

 

7 Adroddiad Global Talent Ffederasiwn y Diwydiannau Creadigol 2017 

 

https://www.creativeindustriesfederation.com/sites/default/files/2017-11/GlobalTalent_v16.pdf

