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Trosolwg 

i.  Mae Prifysgol Caerdydd yn brifysgol uchelgeisiol ac arloesol, sydd â 
gweledigaeth feiddgar a strategol. Roedd ein gwaith ymchwil rhagorol yn 5ed am 
ansawdd ac yn 2il am effaith ymysg prifysgolion y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014. Rydym yn cynnig profiad addysgol rhagorol i'n myfyrwyr. Drwy roi 
pwyslais ar greadigrwydd a chwilfrydedd, ein nod yw cyflawni ein 
rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, 
y DU a’r byd ehangach. 

ii. Rydym yn gymuned ryngwladol. Mae myfyrwyr a staff o’r UE a thu hwnt yn 
creu amgylchedd dysgu amrywiol a buddiol: Mae 16% o'n staff academaidd a 5% 
o'n myfyrwyr yn wladolion yr UE o du allan i’r DU (mae 10% o'n myfyrwyr ymchwil 
yn wladolion yr UE o du allan i’r DU). Mae oddeutu 7% o incwm ffioedd dysgu’r 
Brifysgol yn dod o fyfyrwyr o’r UE sy’n hanu o du allan i’r DU. 

iii. Mae rhyddid i symud ar ôl Brexit yn fater difrifol i Gymru, y sector addysg 
uwch a Phrifysgol Caerdydd: Mae 7.5% o fyfyrwyr yn sefydliadau addysg uwch 
Cymru’n dod o’r UE (2017/18 ffurflenni myfyrwyr HESA); mae 7.3% o staff yn dod o’r 
UE (2017/18 HESA ffurflenni staff) ac mae myfyrwyr sydd â chartrefi yn yr UE yn talu 
5% o’r ffioedd a godir gan brifysgolion Cymru (2017/18 ffurflenni ariannol HESA). 

iv. Byddai'n bryder mawr i ni pe cwtogir ar y rhyddid i symud heb fawr o 
rybudd, neu ddim rhybudd o gwbl os oes Brexit heb gytundeb. 

v. Os oes Brexit heb gytundeb, dylai Llywodraethau'r DU a Chymru wneud 
popeth o fewn gallu i hwyluso symudedd myfyrwyr. Dylai sicrhau bod y DU yn 
cymryd rhan yng nghynllun Erasmus+ ar ôl Brexit (ar sail cyswllt fel gwlad rhaglen 
lawn) fod yn flaenoriaeth yn ogystal â'r rhaglen sy'n ei olynu. Yn absenoldeb hynny, 
mae'n rhaid sefydlu cynllun i'w ddisodli. 

vi.  Rydym yn annog y pwyllgor i bwysleisio ac ehangu holl argymhellion y 
Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ei adroddiad ynghylch effaith Brexit ar 
addysg uwch a phellach.1 Derbyniodd Llywodraeth Cymru yr holl argymhellion 

 

1 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Degrees of Separation? The Impact of Brexit on Higher 

and Further Education (Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2018) <http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-

ld11939/cr-ld11939-e.pdf> (Cyrchwyd: 22 Awst 2019). 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11939/cr-ld11939-e.pdf
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hyn yn llawn, mewn egwyddor neu'n rhannol.2 At hynny, rydym yn annog y 
Pwyllgor i bwysleisio ac ehangu’r argymhellion yn ei adroddiad ei hun ynghylch 
perthynas Cymru gyda'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol.3 Yn benodol, hoffem 
dynnu sylw at argymhellion 6, 10, 11, 12, 13, 14 ac 17. Derbyniwyd yr holl argymhellion 
hyn yn llawn neu mewn egwyddor gan Lywodraeth Cymru.4 

vii. Er ein bod yn croesawu penderfyniad llywodraeth y DU i ganiatáu cyfnod o 
waith ôl-astudiaeth (blwyddyn ar gyfer myfyrwyr PhD a chwe mis ar gyfer eraill), 
byddem yn ffafrio cyfnod sy'n o leiaf ddwy flynedd o hyd i bob myfyriwr. At hynny, 
byddem yn ffafrio proses noddi â chyn lleied o faich gweinyddol â phosibl. 

Cwestiynau ymgynghori 

1. Beth yw eich asesiad o oblygiadau cynigion Papur Gwyn Llywodraeth 
y DU ynghylch mewnfudo ar ôl Brexit? 

1.1 Rydym yn croesawu'r penderfyniad i beidio cyfyngu ar nifer y myfyrwyr 
rhyngwladol sy'n dewis y DU fel lle i astudio ac yn rhannu'r farn bod "myfyrwyr 
rhyngwladol yn gwella ein sefydliadau addysgiadol yn ariannol ac yn ddiwylliannol 
ac yn cyfoethogi profiad y myfyrwyr cartref. Fe fyddant yn llysgenhadon pwysig i’r 
DU yn hwyrach yn eu bywydau."5 Rydym yn croesawu'r bwriad i beidio â chyfyngu 
ar nifer y gweithwyr medrus a hynod fedrus. 

1.2 Er ein bod yn croesawu'r penderfyniad i ganiatáu cyfnod o waith ôl-
astudiaeth (blwyddyn ar gyfer myfyrwyr PhD a chwe mis ar gyfer eraill), byddem 
yn ffafrio cyfnod sy'n o leiaf ddwy flynedd o hyd i bob myfyriwr. Rydym yn cytuno 
â'n cydweithwyr ym Mhrifysgolion y DU ar y pwynt hwn.6 At hynny, mae gennym 
bryderon ynghylch y trothwy cyflog o £30,000 (a drafodir yn fanylach yng 
nghwestiwn 5). 

 

2 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, The Welsh Government response to the Committee’s 

report (Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2019) 

<http://senedd.assembly.wales/documents/s83987/The%20Welsh%20Government%20response%20to%20the%20Committe

es%20report.pdf> (Cyrchwyd: 22 Awst 2019). 

3 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Wales’ Future Relationship with Europe: 

part one – a view from Wales (Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2018) 

<http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11491/cr-ld11491-e.pdf> (Cyrchwyd: 22 Awst 2019). 

4 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Welsh Government Response to 

Recommendations from the External Affairs and Additional Legislation Committee Report: Wales’ Future 

Relationship with Europe (Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2018) 

<http://www.assembly.wales/laid%20documents/gen-ld11553/gen-ld11553-e.pdf> (Cyrchwyd: 22 Awst 2019). 

5 Llywodraeth EM, The UK’s future skills-based immigration system (2018) 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/766465/The-UKs-

future-skills-based-immigration-system-print-ready.pdf> (Cyrchwyd: 27 Awst 2019). 

6 Prifysgolion y DU, Parliamentary briefing: An improved post-study work system (2018) 

<https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2018/uuk-parliamentary-briefing-post-study-

work.pdf> (Cyrchwyd: 27 Awst 2019). 
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1.3 Rydym yn annog Llywodraeth y DU i greu proses noddi sydd â baich 
gweinyddol mor ysgafn â phosibl, gan osgoi oedi diangen cyn i ymgeiswyr gael 
apwyntiadau ac incwm. Hoffwn dynnu sylw at y ffordd gwbl anfoddhaol y mae'r 
Swyddfa Gartref wedi newid y modd o brosesu elfen fiometreg ceisiadau fisa a 
mewnfudo ar gyfer myfyrwyr tramor. Hyd at 2019, rhwydwaith fawr o swyddfeydd 
post oedd yn cynnal y gwaith prosesu hwn. Erbyn hyn, rhaid i fyfyrwyr fynd drwy 
rwydwaith dipyn yn llai o ganolfannau wedi'u rhedeg gan Sopra Steria. Roedd hyn 
o ganlyniad i benderfyniad y Swyddfa Gartref i newid ei phartner biometreg i 
wasanaethau Mewnfudo Asiantaeth Ffiniau'r DU.  

 Ym mis Medi a Hydref, bydd tua 1,000 o fyfyrwyr yn cofrestru ar gyrsiau 
Saesneg cyn-sesiynol ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd rhaid i'r holl fyfyrwyr hyn gael 
apwyntiad gyda Sopra Steria dros gyfnod o bedair wythnos. Ni fydd Sopra Steria 
yn gallu ateb y galw hwn, ac ymdrin â phob haen Fisa a Mewnfudo'r DU, gyda'r 48 
o apwyntiadau rhad ac am ddim dyddiol sydd ar gael yng Nghaerdydd ar hyn o 
bryd. Golyga hyn na fydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael y fisa gofynnol tan yn 
hwyrach yn ystod eu hastudiaethau oni bai eu bod yn talu i ddiweddaru eu 
ceisiadau neu fod y sefydliad yn ymgysylltu â chwmni allanol ar wahân am gost 
sylweddol. Mae hwn yn fethiant difrifol ar ran y Swyddfa Gartref a Sopra Steria ac 
mae angen rhoi sylw iddo fel mater o frys i ddatrys y sefyllfa. 

2.  Oes achos dros ganiatáu i’r cenhedloedd datganoledig wneud 
pethau’n wahanol o ran polisi mewnfudo ar ôl Brexit? 

2.1 Oes. Mae i Gymru heriau a chymelliadau penodol sy’n wahanol i weddill y 
DU. Mae’r boblogaeth o fudwyr yng Nghymru’n is nag yng ngweddill y DU (5.8% o'i 
gymharu â 13.7%), gyda 2.6% o’r boblogaeth gyfan yn dod o’r UE (5.2% ar gyfer y 
DU). Mae mudwyr o’r UE sy’n byw yng Nghymru hefyd yn fwy tebygol o fod â 
gwaith ac yn cyfrannu at yr economi na’r boblogaeth oed gweithio’n gyffredinol – 
79% o fudwyr oed gweithio sydd â chyflog o’u cymharu â 71.3% o’r boblogaeth 
oed gweithio gyfan.7 Ar ben hynny, amcangyfrifir y byddai gynnyrch domestig gros 
Cymru yn gostwng 1-1.5% dros 1.5 mlynedd pe byddai’r rheolau arfaethedig 
ynghylch mewnfudo’n cael eu dilyn. Er bod lefel is o fudo i Gymru na lefel 
gyfartalog y DU, mae gennym boblogaeth sy’n heneiddio’n gyflymach nag yng 
ngweddill y DU, sy’n golygu y bydd llai o bobl oed gweithio i lenwi swyddi, a bydd 
mwy o alw ar wasanaethau fel y GIG a gofal cymdeithasol.8 Felly, nid yw un 
ymagwedd ar gyfer y DU gyfan yn briodol.   

 

7 Llywodraeth Cymru, Brexit and Fair Movement of People (2017) <https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-

10/brexit-and-fair-movement-of-people.pdf> (Cyrchwyd: 27 Awst 2019). 

8 J. Portes a G. Forte, Migration in Wales: The impact of post-Brexit policy changes (Caerdydd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, 

2019) <https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/FINAL-WCPP-report_Immigration-in-Wales-post-Brexit.pdf> 

(Cyrchwyd: 27 Awst 2019). 
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2.2 Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod mudwyr yn cyfrannu’n 
gadarnhaol at economi Cymru a chymdeithas yn ehangach.9 Mae'n hanfodol bod 
y nifer fawr o sectorau sy’n dibynnu ar y sgiliau hyn yn gallu diwallu eu 
hanghenion recriwtio lle mae’r farchnad lafur leol yn methu, gan gynnwys y sector 
addysg uwch. Mae Sefydliad Bevan wedi cydnabod gwydnwch sector addysg 
uwch Cymru o ran symudedd rhyngwladol, gan weld "achos cryf dros [...] fisa 
myfyrwyr Cymraeg a'r hawl i weithio ar ôl graddio."10 Mae staff tramor yn y sector 
AU yn hanfodol i sicrhau ansawdd yr ymchwil a’r addysg, yn ogystal â hwyluso 
cyd-fentrau ymchwil rhyngwladol. Mae cydweithio rhyngwladol yn hanfodol i 
gryfder prifysgolion, gydag arloesedd o ran gwyddoniaeth, ymchwil a menter i'w 
canfod ar y lefel ryngwladol. Mae ymchwil ryngwladol hefyd yn caniatáu rhannu 
adnoddau nad ydynt ar gael yn rhwydd o fewn un genedl.11 

2.3 Hoffem i'r Pwyllgor nodi bod myfyrwyr rhyngwladol yn hynod werthfawr i 
economi Cymru. Roedd astudiaeth yn 2018 gan London Economics, ar ran y 
Sefydliad Polisi Addysg Uwch a Kaplan Pathways, wedi mesur effaith economaidd 
myfyrwyr rhyngwladol yn y DU ym mhob etholaeth seneddol. 12 Yn ôl yr 
astudiaeth: 

cyfrannodd myfyrwyr rhyngwladol oedd yn astudio Cymraeg swm net o £900.7m 
er budd i'r economi 

cyfrannodd y garfan o etholaeth Canol Caerdydd £151.4m, y swm uchaf o bob un o 
etholaethau Cymru a'r trydydd ar ddeg uchaf yn y DU 

ar y cyd, cyfrannodd 3,225 o fyfyrwyr rhyngwladol o'r pedair etholaeth yng 
Nghaerdydd a Phenarth £244.7m 

2.4 Yn debyg, canfu adroddiad yn 2017 gan Viewforth Consulting ar ran 
Prifysgolion Cymru dystiolaeth o effaith gadarnhaol myfyrwyr rhyngwladol ar 
economi Cymru.13 Gan ddadansoddi effaith economaidd y 22,190 o fyfyrwyr 
rhyngwladol ar Gymru oedd yn astudio yn yr wyth Prifysgol yng Nghymru yn ystod 
2015/16, dangoswyd bod y myfyrwyr a'u hymwelwyr yn cynhyrchu: 

 

9 L. Stone, Life after free movement: Making future immigration policy work for Wales (Merthyr Tydfil: Sefydliad Bevan, 2019) 

<https://41ydvd1cuyvlonsm03mpf21pub-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/01/Discussion-paper-FINAL-

Jan-2019.pdf> (Cyrchwyd: 21 Awst 2019). 

10 Ibid, t. 27. 

11 J. Adams and K. A. Gurney, The Implications of International Research Collaboration for UK Universities (Llundain: Digital 

Science, 2016) <https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/International/implications-research-

digital-collaboration-uk-universities.pdf> (Cyrchwyd: 29 Mawrth 2019) 

12 G. Conlon, M. Halterbeck a J. Julius, The costs and benefits of international students by parliamentary constituency (Llundain: 

London Economics, 2018) <https://www.hepi.ac.uk/wp-content/uploads/2018/01/Economic-benefits-of-international-

students-by-constituency-Final-11-01-2018.pdf> (Cyrchwyd: 21 Awst 2019) 

13 U. Kelly ac I. McNicoll, The Economic Impact of International Students in Wales (Caerdydd: Prifysgolion Cymru, 2017) 

<http://uniswales.ac.uk/media/Unis-Wales-international-student-research.pdf> (Cyrchwyd: 21 Awst 2019). 
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£487m o enillion a allforiwyd (cyfateb i 3.7% o holl allforion Cymru yn 2015) 

£716m o allbwn o Gymru 

£372m o Werth Ychwanegol Gros Cymreig 

2.5 Mae cymryd rhan yn Erasmus+ yn cynnig manteision sylweddol i fyfyrwyr: 
mae myfyrwyr sy’n mynd dramor 9% yn fwy tebygol o ennill gradd dosbarth 
cyntaf neu radd 1:2, 9% yn llai tebygol o fod yn ddi-waith a 9% yn fwy tebygol o fod 
mewn swydd i raddedigion chwe mis ar ôl graddio14. Fodd bynnag, mae amser yn 
mynd yn brin i’r DU gynnal aelodaeth lawn a di-dor ag Erasmus+ neu’r cynllun 
olynol. Os ydym am osgoi bwlch o ran myfyrwyr sy’n cymryd rhan, rhaid datrys y 
mater 18 mis cyn gadael yn llawn. Byddai gofyn i unrhyw gynllun sy’n disodli 
Erasmus+ ganiatáu i ni gynnal cydweithio gwerthfawr â phartneriaid yn yr UE a 
chefnogi cyfnodau gorfodol dramor ar gyfer myfyrwyr ieithoedd modern, yn 
ogystal â chefnogi’r broses ehangach o ryngwladoli addysg uwch yng Nghymru. 

2.6 Os oes Brexit heb gytundeb, dylai Llywodraethau'r DU a Chymru wneud 
popeth o fewn gallu i hwyluso symudedd myfyrwyr. Dylai sicrhau bod y DU yn 
cymryd rhan yng nghynllun Erasmus+ ar ôl Brexit (ar sail cyswllt fel gwlad rhaglen 
lawn) fod yn flaenoriaeth yn ogystal â'r rhaglen sy'n ei olynu. Yn absenoldeb hynny, 
mae'n rhaid sefydlu cynllun i'w ddisodli. 

3.  Beth yw eich barn ar y cynnig am Restr o Ddiffygion Galwedigaethol 
(“SOL”) sy’n benodol i Gymru? 

3.1 Byddwn yn croesawu Rhestr o Ddiffygion Galwedigaethol sy’n benodol i 
Gymru, er nad yw’n debygol o wneud gwahaniaeth dramatig. Ar gyfer y rhan 
fwyaf o alwedigaethau, mae’r SOL yn debygol o fod yn debyg rhwng Cymru 
a Lloegr. Gweithgynhyrchu, gofal cymdeithasol, iechyd ac addysg fydd y 
sectorau yr effeithir arnynt fwyaf, ond bydd hyn i’w weld ar draws y DU.15 

4. Beth yw eich barn am y cynnig i ehangu Haen 2 a chynnwys 
dinasyddion o’r UE ynddi, a rhoi diwedd ar unrhyw wahaniaethu rhwng 
gweithwyr o’r UE a gweithwyr o du hwnt? 

4.1 Fel deiliad trwydded â 'gradd A' (wedi'i chaniatáu gan y Swyddfa Gartref), 
mae'r Brifysgol wedi gallu cyflogi gwladolion nad ydynt o'r AEE/y Swistir o dan 
Haen 2 y system ar sail pwyntiau ers 2008. Mae'r system bresennol yn feichus a 
chostus i gyflogwyr o ganlyniad i'r cyfrifoldebau sylweddol sy'n gysylltiedig â 
chofnodi a hysbysu ynghylch gwybodaeth o ran gweithwyr a noddir o dan Haen 2; 
gall torri'r cyfrifoldebau hynny arwain at israddio neu golli'r drwydded noddi. At 
hynny, mae'r system yn un cymhleth iawn i ymgeiswyr gael pen ffordd drwyddi. 

 

14 Prifysgolion y DU, Gone International: mobility works (2017) <https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-

analysis/reports/Documents/International/GoneInternational2017_A4.pdf> (Cyrchwyd: 4 Medi 2019). 

15 J. Portes a G. Forte, Migration in Wales, p. 4. 
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Cydnabyddodd y Papur Gwyn Ymfudo ddiffygion y system drwyddedu nawdd 
bresennol a chyfeirio at roi "dull diwygiedig, llai llym, ar sail risg" ar waith, "fel ceisio 
rhannu a defnyddio data sydd eisoes wedi'i gadw ar draws y llywodraeth, gan 
ostwng y baich gweinyddol ar gyflogwyr."16 Cafodd y bwriad hwn ei groesawu'n 
fawr gan y Brifysgol. 

Fodd bynnag, byddai'r amser arweiniol ar gyfer datblygu system o'r fath yn 
sylweddol. Rhaid mynd i'r afael â hyn cyn ymestyn Haen 2 i wladolion yr AEE/y 
Swistir ac mae'n ymddangos yn annhebygol y byddai diwygiadau uchelgeisiol o'r 
fath yn gyraeddadwy erbyn mis Ionawr 2021. At hynny, byddai gofyn am gyfnod 
pontio sylweddol er mwyn symud yn effeithiol at system estynedig; wrth i ni nesáu 
at y broses o roi ar waith sydd ar y gweill, mae hyn i'w weld yn llai tebygol. 

4.2 At hynny, roedd taflen ffeithiau gan y Swyddfa Gartref ar 19 Awst 2019 yn 
nodi: 

"Mae manylion newidiadau eraill yn union ar ôl 31 Hydref a gwelliannau i 
gynlluniau'r llywodraeth flaenorol ar gyfer system fewnfudo newydd yn cael eu 
datblygu, bydd y llywodraeth yn amlinellu ei chynlluniau yn y man. Mae'r Prif 
Weinidog wedi ei gwneud yn glir ei fod am gyflwyno system fewnfudo ar sail 
pwyntiau, fel un Awstralia. Mae'r Ysgrifennydd Cartref yn comisiynu'r pwyllgor 
annibynnol, y Pwyllgor Cynghori ar gyfer Mudo (MAC) i archwilio i hyn."17 

Heb unrhyw eglurder gwirioneddol ynghylch sut bydd y system fewnfudo newydd 
yn gweithredu, mae'n anodd rhoi sylw pellach wrth y cam hwn. 

5. Beth yw eich barn ar y trothwy cyflog o £30,000 ar gyfer mewnfudo 
Haen 2 a’i goblygiadau i Gymru? 

5.1 Mae'r trothwy cyflog yn rhy uchel, gyda £30,000 neu'n fwy o gyflog 
cychwynnol ar gyfer ystod o waith medrus yn brin, e.e. nyrsio a gweithwyr iechyd 
proffesiynol perthynol, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr gofal, darlithwyr, 
technegwyr, cynorthwywyr ymchwil ac athrawon. Yng Nghymru, mae enillion 
cyfartalog yn llawer is na £30,000, sy'n golygu y byddai'r rheol yn cael effaith 
anghymesur.18 Mae angen ailwerthusiad difrifol ar sail tystiolaeth o’r mater hwn er 
mwyn osgoi effaith niweidiol ar fywydau’r bobl sy’n dibynnu ar y rolau proffesiynol 
hyn. 

 

16 Llywodraeth EM, The UK’s future skills-based immigration system (2018). 

17 Llywodraeth EM, Media factsheet: EU citizens and freedom of movement (2019) 

<https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2019/08/19/media-factsheet-eu-citizens-and-freedom-of-movement/> (Cyrchwyd: 3 

Medi 2019). 

18 L. Stone, Immigration after Brexit (2018) <https://seneddresearch.blog/2018/11/19/immigration-after-brexit/> (Cyrchwyd: 

27 Awst 2019). 
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5.2 Rydym yn rhan o Grŵp Russell o brifysgolion ymchwil-ddwys mwyaf 
blaenllaw'r DU. Mae datganiad polisi gan y Grŵp Russell wedi ei wneud yn glir i ba 
raddau y gallai'r cynigion presennol niweidio sefydliadau dwys o ran ymchwil:  

• Ym mhrifysgolion y Grŵp Russell, ni fyddai hyd at 59,000 o rolau (traean o'r 
holl rolau) yn gymwys i dderbyn nawdd o dan y trothwyon arfaethedig, gyda 
10% o'r rolau hynny wedi'u cymryd gan wladolion yr UE ar hyn o bryd. 

• Mae'r rhan fwyaf o academyddion sy'n ennill llai na £30,000 ym 
mhrifysgolion Grŵp Russell yn 34 oed ac iau, sy'n dangos mai ymchwilwyr ar 
ddechrau eu gyrfa a staff addysgu fyddai'n profi'r ergyd waethaf. 

• Byddai trothwy o £30,000 yn rhwystro'r gallu i recriwtio staff rhan-amser, 
am fod y rheolau presennol yn gofyn am gyflog go iawn yn hytrach na 
chyflog sy'n gyfwerth ag amser llawn. Staff rhan-amser yw 26% o weithlu 
Grŵp Russell, a menywod yw 70% o'r gweithlu rhan amser.19 

5.3 Byddem yn annog y Pwyllgor i gyfeirio at ddatganiad polisi'r Grŵp Russell 
yn ei gyfanrwydd. 

6. Pa mor dda mae’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE 
yn gweithio? Oes mwy y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud i wneud yn siŵr 
bod dinasyddion yr UE sy’n preswylio yng Nghymru yn cofrestru ar gyfer y 
cynllun? 

6.1 Fel cyflogwr, nid oes gennym wybodaeth gadarn am ba mor dda, neu fel 
arall, y mae Cynllun Setliad yr UE yn gweithio. Mae'r Brifysgol wedi cyfathrebu â 
staff droeon i'w hannog i gofrestru ar gyfer statws preswylydd sefydlog, neu cyn 
dod yn breswylydd. Fodd bynnag, nid ydym yn gwybod sawl un sydd wedi 
gwneud hynny a sawl un sydd wedi llwyddo, am fod y Swyddfa Gartref wedi 
datgan mai cyfrifoldeb yr unigolyn yw gwneud cais i'r cynllun. Nid yw'n ofynnol i 
ymgeiswyr roi gwybod i'w cyflogwr (y Brifysgol yn yr achos hwn) eu bod wedi 
gwneud cais, neu beth yw canlyniad eu cais, ac nid yw'n ofynnol i'r cyflogwr i wirio 
bod gweithiwr wedi gwneud cais. O'r dechrau, roedd yn anodd i'r Brifysgol fesur 
faint oedd wedi cymryd camau o ran y cynllun. 

6.2 Efallai bydd Llywodraeth Cymru eisiau ystyried ymgyrch yn y cyfryngau, er y 
dylai ddysgu gwersi yn wyneb gwaharddiad diweddar yr Asiantaeth Safonau 
Hysbysebu ar hysbyseb radio gan y Swyddfa Gartref ynghylch y cynllun.20 

 

 

19 Russell Group, Priorities for a future skills-based immigration system (2018) https://russellgroup.ac.uk/media/5785/future-

immigration-system-russell-group-briefing-july-2019.pdf (Cyrchwyd: 3 Medi 2019). 

20 Yr Asiantaeth Safonau Hysbysebu, ASA Ruling on Home Office (28 Awst 2019) <https://www.asa.org.uk/rulings/home-office-

A19-567167.html> (Cyrchwyd: Medi 2019). 
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7. Oes unrhyw faterion eraill ynghylch polisi mewnfudo wedi Brexit yr 
hoffech dynnu sylw'r Pwyllgor iddynt? 

7.1 Hoffem amlygu'r effaith arbennig y byddai unrhyw newidiadau'n ei chael ar 
ddinas Caerdydd. Dadansoddodd astudiaeth yn 2018 gan Centre for Cities 
bwysigrwydd mewnfudwyr yn economïau'r DU, gan nodi bod dinasoedd yn cyfrif 
am dros ddwy ran o dair o wladolion yr UE nad oeddent o'r DU. 21 Yn hanfodol, 
nododd yr astudiaeth hefyd bod mewnfudwyr yn arbennig o bwysig yn sectorau 
addysg tair o ddinasoedd y DU – Caerdydd, Caergrawnt a Rhydychen – lle maent 
yn cyfrif am 10% o swyddi'r sector honno, a bod hynny o ganlyniad "i rôl 
prifysgolion yn yr economïau hynny, a'u dibyniaeth ar dalent ryngwladol." 22 

7.2 Gan ddefnyddio cyfleoedd sy'n deillio o'r Fframwaith Symudedd DU-UE, 
rydym yn annog llywodraethau Cymru a'r DU i archwilio opsiynau sy'n cefnogi 
trefniadau symudedd hyblyg ar gyfer myfyrwyr a gweithwyr ymchwil. 

7.3 Dylid ymestyn fisa Talent Eithriadol Haen 1 i wneud yn siŵr bod pob rôl ar 
lefel PhD yn gymwys ar gyfer y llwybr hwn ar draws pob maes ymchwil. Yn wir, 
rhaid bod yr holl gostau ynghlwm wrth sicrhau fisa yn rhesymol a chymesur, a 
dylid cynnal yr eithriad ar gyfer Costau Sgiliau Mewnfudo ar gyfer rolau ar lefel 
PhD. 

 

 

21 G. Piazza ac N. Clayton, With or without EU? How changes to European migration will affect cities after Brexit (Llundain: 

Centre for Cities, 2018) <https://www.centreforcities.org/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-22-With-or-without-EU-

%E2%80%94-How-changes-to-European-migration-will-affect-cities-afer-Brexit-2.pdf> (Cyrchwyd: 21 Awst 2019).  

22 Ibid, t. 20. 
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