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Cyflwyniad 

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn gyfrifol am waith gan Lywodraeth Cymru 
sy’n gysylltiedig â’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yng Nghymru. 

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yw cynllun Llywodraeth y DU y mae'n 
rhaid i ddinasyddion Ewropeaidd wneud cais iddo er mwyn gallu aros yn y DU ar ôl Brexit.  

Caiff hawliau dinasyddion Ewropeaidd yn y DU eu gwarantu gan gytundebau 
rhyngwladol rhwng y DU a’r UE, Norwy, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a'r Swistir. Rhaid i 
Lywodraeth Cymru gydymffurfio â’r cytundebau hyn.  

Caiff data am geisiadau i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE eu cofnodi 
gan Lywodraeth y DU. Cyhoeddir ystadegau lefel uchel yn fisol a chyhoeddir ystadegau 
manwl, gan gynnwys data ar lefel Cymru, bob chwarter.  

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno'r canfyddiadau ar gyfer y cyfnod rhwng mis Mawrth a 
mis Mehefin 2021, hyd at y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r Cynllun ar 30 Mehefin. 
Darperir adroddiadau chwarterol i'r Pwyllgor i helpu iddo fonitro'r mater hwn. 

  

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
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1. Cefndir 

Yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE, rhaid i ddinasyddion Ewrop a oedd yn byw yng 
Nghymru cyn 31 Rhagfyr 2020 fod wedi gwneud cais i aros erbyn 30 Mehefin 2021.  

Mae hyn yn berthnasol i ddinasyddion o Aelod-wladwriaethau'r UE, Norwy, Gwlad yr Iâ, 
Liechtenstein a'r Swistir ond nid i ddinasyddion Gwyddelig, sydd wedi'u heithrio o dan 
drefniadau ar wahân. Nid yw nifer y dinasyddion cymwys o’r gwledydd hyn sy’n byw yn y 
DU yn hysbys, sy'n golygu nad oes neb yn gwybod faint o geisiadau ddylai fod.  

Ers iddo gael ei lansio, mae dros 6.1 miliwn o geisiadau wedi cael eu cyflwyno i'r Cynllun 
Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS) yn y DU. Mae ymgeiswyr llwyddiannus 
yn cael statws naill ai 'preswylydd sefydlog' neu 'breswylydd cyn sefydlu'. I gael rhagor o 
wybodaeth gefndirol, gweler yr erthygl flaenorol ar y mater hwn gan Ymchwil y Senedd.  

2. Yr ystadegau chwarterol diweddaraf 

Hyd at y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais ar 30 Mehefin, roedd 99,910 o geisiadau o 
Gymru, ac amcangyfrifwyd bod 95,000 o ddinasyddion cymwys yr oedd angen iddynt 
wneud cais. Roedd 90,580 o'r rhain wedi cael penderfyniad erbyn y dyddiad cau ar gyfer 
gwneud cais, a chyfeirir atynt fel ceisiadau a gwblhawyd.   

Mae hyn yn golygu bod 9,330 o geisiadau o Gymru, gan gynnwys 3,360 o geisiadau gan 
bobl o dan 18 oed, heb gael penderfyniad erbyn y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais, fel y 
dangosir yn y siart bar isod. 

Gall oedi o ran penderfyniadau arwain at ystod o broblemau, fel pobl yn cael eu gwrthod 
am gyflogaeth, tai a gwasanaethau eraill ar gam.   

Nifer y ceisiadau o Gymru a oedd wedi cael penderfyniad erbyn y dyddiad cau: 

 

Er bod Llywodraeth y DU yn datgan bod ceisiadau fel arfer yn cymryd 5 diwrnod gwaith 
i'w prosesu, roedd tystiolaeth a gyhoeddwyd ym mis Mehefin yn dangos bod mwy na dwy 
ran o dair o ymgeiswyr wedi aros mis am benderfyniad.  

3. Canlyniadau: 'sefydlog' neu 'cyn sefydlu'? 

Mae'r siart bar isod yn dangos canran a nifer pob math o ganlyniad a roddwyd i 
ddinasyddion Ewrop yng Nghymru erbyn y dyddiad cau. 

 

https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/reports/not-settled-yet-understanding-the-eu-settlement-scheme-using-the-available-data/
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status?utm_campaign=EU_SettlementScheme(apply)&utm_medium=PaidSearch&utm_source=GoogleBing&utm_content=ExpandedLink&gclid=EAIaIQobChMIocr0puOW8QIVKQwGAB3B0wrnEAAYASAAEgJl3_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status?utm_campaign=EU_SettlementScheme(apply)&utm_medium=PaidSearch&utm_source=GoogleBing&utm_content=ExpandedLink&gclid=EAIaIQobChMIocr0puOW8QIVKQwGAB3B0wrnEAAYASAAEgJl3_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/un-wythnos-i-wneud-cais-mae-r-dyddiad-cau-yn-agosau-i-ddinasyddion-ewrop-aros-yng-nghymru/
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021
https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/12305
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-eu-nationals-home-office-settled-immigration-status-a9278311.html
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-application-processing-times/eu-settlement-scheme-pilot-current-expected-processing-times-for-applications
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/two-thirds-of-eu-settlement-applicants-waiting-over-a-month-despite-home-office-claim-it-takes-five-days-b1872032.html
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Canlyniadau ceisiadau sydd wedi’u cwblhau yn ôl canran a rhif: 

 

Erbyn y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais, roedd 57.3 y cant o'r ceisiadau a gwblhawyd o 
Gymru (51,880 o geisiadau) wedi cael statws preswylydd sefydlog. I gael statws 
preswylydd sefydlog, mae’n rhaid bod ymgeisydd wedi byw yn y DU am bum mlynedd 
heb absenoldeb o fwy na chwe mis, gyda rhai eithriadau.   

Cafodd 38.2 y cant o'r ceisiadau a gwblhawyd o Gymru (34,620 o geisiadau) statws 
preswylydd cyn sefydlu. Rhoddir statws preswylydd cyn sefydlu i ddinasyddion Ewrop 
sydd wedi byw yn y DU am lai na phum mlynedd, ond a gyrhaeddodd y DU cyn 31 
Rhagfyr 2020.  

Gall dinasyddion sy’n breswylwyr sefydlog a’r rhai sy’n breswylwyr cyn sefydlu weithio yn y 
DU, a chael gafael ar ofal iechyd, addysg ac arian cyhoeddus. Gallant hefyd deithio i 
mewn ac allan o'r DU a gwneud cais am ddinasyddiaeth.  

Fodd bynnag, ni all dinasyddion sy’n breswylwyr cyn-sefydlog ddod ag aelodau o'r teulu i 
ymuno â nhw, a gallent golli eu statws os ydyn nhw'n treulio dwy flynedd y tu allan i'r DU 
(pum mlynedd ar gyfer y rheini â statws preswylwyr sefydlog). Mae UK in a Changing 
Europe yn amlygu sut y mae dinasyddion â statws preswylydd cyn sefydlu hefyd yn 
wynebu gofynion cymhwysedd ychwanegol wrth gael gafael ar gymorth tai cymdeithasol 
a digartrefedd.  

Adroddir ar geisiadau aflwyddiannus hefyd. O Gymru, cafodd 1.6 y cant eu gwrthod (1,420 
o geisiadau a gwblhawyd), cafodd 1.4 y cant eu tynnu yn ôl neu roeddent yn wag (1,240 o 
geisiadau a gwblhawyd), ac roedd 1.6 y cant yn annilys (1,430 o geisiadau a gwblhawyd).   

 

4. Dinasyddion sydd â statws preswylydd cyn 
sefydlu: ail gais i aros  

Daw statws preswylydd cyn sefydlu i ben ar ôl pum mlynedd, a rhaid ei drosi i statws 
preswylydd sefydlog drwy wneud ail gais. Mae hyn yn golygu y bydd angen i'r 34,620 o 
ddinasyddion a gafodd statws preswylydd cyn sefydlu cyn y dyddiad cau ac sydd am aros 
yng Nghymru y tu hwnt i'r terfyn amser wneud cais eto. Mae'r map isod yn dangos nifer y 
dinasyddion â statws cyn sefydlu ym mhob ardal awdurdod lleol:   

https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://ukandeu.ac.uk/pre-settled-status-homelessness-brexit/
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021
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5. Pwy sydd wedi gwneud cais o Gymru? 

Mae'r ystadegau'n cynnig cipolwg ar bwy sydd wedi gwneud cais i’r Cynllun 
Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. Mae edrych ar y ceisiadau yn ôl oedran 
yn dangos, o’r 99,910 o geisiadau o Gymru: 

▪ Daeth 79,790 o geisiadau gan bobl 18-64 oed (cwblhawyd 74,270 
ohonynt); 

▪ Ar gyfer y rhai dan 18 oed, roedd 17,030 o geisiadau (cwblhawyd 
13,670 ohonynt); ac 

▪ Roedd 3,090 o geisiadau gan bobl 65+ oed (cwblhawyd 2,650 
ohonynt). 

Dangosir nifer y ceisiadau a oedd wedi cael penderfyniad erbyn y dyddiad cau 
('ceisiadau a gwblhawyd') mewn cromfachau.  

Mae edrych ar y ceisiadau yn ôl cenedligrwydd yn dangos bod gwladolion Gwlad 
Pwyl a Rwmania yn gyson ymhlith yr uchaf o ran nifer y ceisiadau yng Nghymru, 
Lloegr a'r Alban. Ar gyfer Cymru:  

▪ cafwyd 30,560 o geisiadau gan ddinasyddion Gwlad Pwyl; a 

▪ chafwyd 14,850 o geisiadau gan wladolion Rwmania.   

6. Ceisiadau hwyr 

Mae ystadegau ar gyfer y DU gyfan yn dangos y cafwyd 108,940 o geisiadau ar ôl y 
dyddiad cau. Nid yw nifer y ceisiadau hwyr o Gymru ar gael ond bydd rhagor o 
ddata ar geisiadau hwyr yn cael eu cyhoeddi yn y dyfodol.  

Mae Llywodraeth y DU yn cynghori y bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried ar 
gyfer y rhai sydd â ‘sail resymol’ am golli'r dyddiad cau, er enghraifft rhiant sydd 
wedi methu â gwneud cais ar ran plentyn neu rywun sydd â chyflwr meddygol 
difrifol. 

Mae Madeleine Sumption, Cyfarwyddwr yr Arsyllfa Ymfudo ym Mhrifysgol 
Rhydychen, yn rhybuddio, er bod canllawiau Llywodraeth y DU yn dweud y bydd y 
rhai sy’n gwneud cais hwyr yn cael mantais yr amheuaeth am y tro, mae hyn yn 
dangos y bydd y drefn yn mynd yn fwy llym dros amser. Mae'n tynnu sylw at y 

https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-june-2021
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-information-for-late-applicants/eu-settlement-scheme-information-for-late-applicants#reasonable-grounds-for-late-applications
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-caseworker-guidance
file:///C:/Users/MoranS2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CJVJTA4O/Mae%20Madeleine%20Sumption,%20Cyfarwyddwr%20yr
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/
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goblygiadau ar gyfer colli'r dyddiad cau, megis colli'r hawl i weithio, rhentu tai, neu 
gael mynediad at rai triniaethau ysbyty, a’r posibilrwydd o gael eu gorfodi i adael.  

7. Y tu hwnt i'r dyddiad cau ar gyfer gwneud 
cais 

Mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru, 
wedi cyhoeddi y bydd cyllid ar gyfer ei wasanaeth cyngor a chymorth am ddim ar 
gyfer dinasyddion Ewrop yn dod i ben ar ddiwedd 2021.  

Y tu hwnt i hyn, nid yw'n glir sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cefnogi’r rhai 
sy’n gwneud cais yn hwyr, neu’r 34,620 o ddinasyddion sydd â statws preswylydd 
cyn sefydlu yng Nghymru a fydd yn gorfod gwneud ail gais i newid eu statws pan 
ddaw eu statws presennol i ben ar ôl pum mlynedd.  

Ar gyfer Aelod-wladwriaethau'r UE sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddinasyddion y DU 
wneud cais am statws preswylydd, mae pob Aelod-wladwriaeth wedi pennu ei 
therfyn amser ei hun ar gyfer gwneud cais. Y dyddiad cau yw 31 Rhagfyr ar gyfer 
dinasyddion y DU sy'n byw yn Awstria, Gwlad Belg, Denmarc, Hwngari, Rwmania a 
Slofenia. Gall pobl o Gymru sy'n byw yn y gwledydd hyn gael rhagor o wybodaeth 
ar dudalen we'r Comisiwn Ewropeaidd. 

https://llyw.cymru/cymorth-i-ddinasyddion-yr-ue-hyd-ddiwedd-2021
https://llyw.cymru/cymorth-i-ddinasyddion-yr-ue-hyd-ddiwedd-2021
https://www.eusswales.com/cy/
file:///C:/Users/MoranS2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CJVJTA4O/Gall%20pobl%20o%20Gymru%20sy'n%20byw%20yn%20y%20gwledydd%20hyn%20gael%20rhagor%20o%20wybodaeth%20ar

