
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
               Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Jenny Rathbone AS 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol  
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
 
SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru 
 
 
 
 

 
 
 

26 Tachwedd 2021  
 

 
 
 
 

Annwyl Jenny, 
 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 9 Tachwedd ar ran y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol. Fel y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, rwy’n eiriolwr brwd dros ddiogelu 
hawliau pob dinesydd. Drwy gefnogi dinasyddion i gael statws preswylydd, pan fyddant yn 
dymuno gwneud hynny, rydym yn sicrhau ein bod yn parhau i ddiogelu'r hawliau hynny ar 
gyfer y dyfodol. Rwy’n croesawu ymrwymiad y Pwyllgor i fonitro’r Cynllun Preswylio'n 
Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS) yng Nghymru a byddaf yn gwneud popeth y gallaf i 
gefnogi'r gwaith hwnnw. 
 
Rwy’n nodi’r meysydd yr ydych chi wedi gofyn am ddiweddariad yn eu cylch, yn seiliedig ar 
amcanion y Grŵp Cydgysylltu EUSS, ac rwyf wedi darparu gwybodaeth yn erbyn pob pwynt 
isod. 
 
Rhannu adroddiadau ar waith y sefydliadau cefnogi, gan gynnwys o ran arferion gorau a 
materion sy’n gysylltiedig ag EUSS 

Mae’r Grŵp Cydgysylltu EUSS, sy’n cael ei gadeirio gan Lywodraeth Cymru, yn cynnwys 
nifer o bartneriaid allanol sy’n cefnogi dinasyddion gyda’u ceisiadau i’r EUSS. Mae’r 
aelodau yn cynnwys Newfields Law, Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru, Cyngor ar Bopeth 
Cymru, Migrant Help, Mind Casnewydd, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, TGP 
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Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Settled, TUC Cymru, Cymdeithas Frenhinol 
Pobl Fyddar a Public Law Project.  
 
Mae'r Grŵp yn cyfarfod bob deufis ac ym mhob cyfarfod mae rhanddeiliaid yn rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith y maent wedi'i wneud hyd yma a'r gwaith sydd wedi'i 
gynllunio ganddynt ar gyfer y dyfodol. Mae'r cyfarfod nesaf wedi'i drefnu ar gyfer 22 Ionawr 
2022 ac rwy'n bwriadu bod yn bresennol yn y cyfarfod hwnnw. Byddaf yn codi eich cais felly 
i adroddiadau gael eu rhannu a rhoddaf wybod ichi am y canlyniad. Rhannu cofnodion 
cyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol fyddwn i’n ei gynnig, oherwydd bydd y rhain yn darparu 
braslun o’r holl ddiweddariadau a roddir. 
 
Gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd o EUSS a sut y cyfranogir yn y cynllun yng Nghymru. 
Sicrhau bod dinasyddion yn gallu manteisio i’r eithaf ar EUSS yng Nghymru drwy ymgyrch 
gyhoeddusrwydd wedi’i thargedu  
 
Mae Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a phartneriaid yn parhau i gyfleu negeseuon 
ynghylch EUSS. Yn ddiweddar, cafodd lleoliadau gofal iechyd, megis canolfannau brechu a 
phractisau cyffredinol lleol, eu targedu gan Lywodraeth Cymru er mwyn rhannu negeseuon, 
mewn nifer o ieithoedd Ewropeaidd, ynghylch EUSS ac i barhau i annog pobl i ymgeisio er 
bod y dyddiad cau wedi mynd heibio. Ysgrifennais yr wythnos ddiwethaf hefyd at gyd-
aelodau’r Cabinet i ofyn am eu cefnogaeth barhaus yn y maes hwn. 
 
Yn fwy diweddar, rwyf wedi cytuno ar gyllid i gynnal ymgyrch ymwybyddiaeth ddigidol arall, 
a fydd yn rhedeg dros y misoedd nesaf. Bydd yr ymgyrch hon yn canolbwyntio ar gyfleu 
negeseuon ynghylch ceisiadau hwyr, ceisiadau ar gyfer plant ac aelodau eraill o’r teulu y 
gofelir amdanynt, ceisiadau ar gyfer aelodau o'r teulu sy’n ymuno a bydd yn annog 
dinasyddion yr UE i ddiweddaru eu statws digidol ar-lein. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn parhau i ddiweddaru ei phlatfform 'Paratoi Cymru' gyda 
negeseuon a gwybodaeth allweddol am EUSS, ar sail barhaus. 

 

Sicrhau bod gwasanaethau cynghori EUSS cyson ar gael yng Nghymru, a bod y lefel gywir 
o gymorth wedi'i thargedu at y bobl gywir.  
 
Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Gwasanaethau Cynghori ar 
Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE yn cael eu hymestyn tan fis Mawrth 2022. Bydd yr estyniad 
hwn yn sicrhau bod dinasyddion a fethodd y dyddiad cau ar gyfer EUSS a'r rhai y mae 
angen iddynt wneud cais am statws preswylydd sefydlog, wedi iddynt gael statws 
preswylydd cyn-sefydlog cyn hyn, yn parhau i gael mynediad i'r cymorth y gallai fod ei 
angen arnynt. Yn ogystal â hyn, mae Llywodraeth y DU hefyd wedi cyhoeddi y bydd yn 
parhau â'i chyllid grant i sefydliadau sy'n cefnogi'r EUSS tan fis Mawrth 2022. 
 
Mae’r cwmni sy’n arbenigo mewn cyfraith fewnfudo, Newfields Law, yn un o'r sefydliadau a 
ariennir gan Lywodraeth Cymru i ddarparu'r canlynol: 
 

 Gwybodaeth a chymorth, gan gynnwys cyngor ar fewnfudo, i helpu gwladolion yr 
Undeb Ewropeaidd/yr Ardal Economaidd Ewropeaidd/y Swistir ac aelodau o’u 
teuluoedd i ddeall sut y mae’r newidiadau i’r rheolau mewnfudo wedi i’r DU ymadael 
â’r UE yn effeithio arnynt hwy 

 Codi ymwybyddiaeth a gwell dealltwriaeth o hawliau a gofynion sy’n cael eu 
heffeithio gan statws mewnfudo unigolyn  

 Rhoi pwyslais penodol ar gefnogi pobl sy’n agored i niwed, y rheini sydd ag 
anghenion cymhleth a’r rheini sydd mewn mwy o berygl o fethu â chael statws 
preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog  



 Darparu gwasanaeth cynghori hyd at 31 Mawrth 2022 a galluogi pobl i gael cyngor ar 
adeg ac mewn lle, yn ogystal â thrwy ddulliau, sy’n diwallu eu hanghenion hwy orau 

 Cefnogi unigolion gydag hawl i apelio yn erbyn unrhyw ganlyniad a roddir gan y 
Swyddfa Gartref  

 
Nodi unrhyw fylchau yn y darpariaethau cyfredol a gefnogir, a chynorthwyo Llywodraeth / 
Swyddfa Gartref Cymru i ddod o hyd i atebion i oresgyn unrhyw faterion.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ymgysylltu'n rheolaidd â rhanddeiliaid allanol a 
Llywodraethau eraill i fonitro unrhyw bryderon neu faterion parhaus mewn perthynas â'r 
EUSS. Mae cyfarfodydd y Grŵp Cydgysylltu EUSS yn rhoi llwyfan i'r holl randdeiliaid fynegi 
pryderon a thrafod mesurau lliniaru mewn modd cydweithredol. 
 
Mae swyddogion polisi Llywodraeth Cymru hefyd yn parhau i gyfarfod â Llywodraeth y DU 
bob pythefnos i drafod datblygiadau EUSS, yr ymdrechion cyfathrebu sy’n parhau ac i godi 
unrhyw bryderon ac ymholiadau.  
 
Fel y soniais yn gynharach, mae cyfarfod nesaf y Grŵp Cydgysylltu EUSS wedi'i drefnu ar 
gyfer 22 Ionawr ac yn y cyfarfod hwnnw byddaf yn gofyn am farn yr aelodau ar y modd y 
darperir diweddariadau i'r Pwyllgor yn y dyfodol. 
 
Byddaf yn ysgrifennu i’r Pwyllgor yn dilyn y cyfarfod hwnnw. 
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