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Cyflwyniad 

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

Mae hawliau dinasyddion yn ffurfio rhannau allweddol o gytundebau y 
daethpwyd iddynt rhwng y DU, yr UE a gwledydd Ewropeaidd eraill fel rhan o 
Brexit. Mae hawliau dinasyddion Ewrop yn y DU yn cael eu gwarantu gan 
gytundebau gyda’r UE, Norwy, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a’r Swistir.  

Rhaid i Lywodraeth Cymru gadw at y cytundebau hyn ac mae Jane Hutt, 
Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am 
weithgareddau sy'n ymwneud â’r Cynllun yng Nghymru.  

Caiff ystadegau ar y ceisiadau i'r Cynllun eu cofnodi gan Lywodraeth y DU. 
Cyhoeddir ystadegau lefel uchel yn fisol a chyhoeddir ystadegau manwl, gan 
gynnwys data lefel Cymru, bob chwarter.  

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno’r canfyddiadau ar gyfer y cyfnod Hydref-Rhagfyr 
2021. Darperir adroddiadau chwarterol i'r Pwyllgor i lywio ei waith monitro ar y 
mater hwn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/citizens-rights_en
https://www.gov.uk/government/publications/eea-efta-separation-agreement-and-explainer
https://llyw.cymru/jane-hutt
https://llyw.cymru/jane-hutt
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 Aelod-wladwriaethau'r UE, Norwy, Gwlad yr 
Iâ, Liechtenstein a'r Swistir ond nid dinasyddion Iwerddon, sydd wedi'u heithrio o 
dan drefniadau ar wahân. Nid yw nifer y dinasyddion 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 6.4 miliwn o geisiadau wedi cael eu cyflwyno i’r 
Cynllun ar gyfer Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn y DU. Mae 
ymgeiswyr llwyddiannus yn cael statws naill ai 'preswylydd sefydlog' neu 
'breswylydd cyn sefydlu'. Am gefndir, gweler erthygl flaenorol Ymchwil y Senedd 
ar y mater hwn.  

2. Ystadegau chwarterol diweddaraf: trosolwg 

Mae’r adroddiad hwn yn ymdrin â’r cyfnod chwarterol rhwng 1 Hydref a 31 Rhagfyr 
2021. 

Bydd yr ystadegau chwarterol nesaf ar gael ym mis Mai 2022.  

Ceisiadau a ddaeth i law erbyn 31 Rhagfyr 

Hyd at 31 Rhagfyr, roedd 104,040 o geisiadau o Gymru, gan gynnwys 18,060 o 
geisiadau ar gyfer y rhai o dan 18 oed, o’u cymharu ag amgangyfrif o 95,000 o 
ddinasyddion cymwys yr oedd angen iddynt wneud cais.   

Ceisiadau a gafodd benderfyniad 

Cafodd 99,860 o geisiadau eu penderfynu erbyn diwedd 2021 ac fe gyfeirir atynt 
fel 'ceisiadau a gwblhawyd'.  

Ceisiadau hwyr 

Mae nifer y ceisiadau hwyr o Gymru wedi cynyddu i 4,200 ar 31 Rhagfyr 2021 o 
2,340 ar 31 Rhagfyr.  

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/what-settled-and-presettled-status-means
https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/aros-yng-nghymru-dinasyddion-ewropeaidd-yn-gwneud-cais-i-aros-ar-ol-methu-r-dyddiad-cau/
https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/aros-yng-nghymru-dinasyddion-ewropeaidd-yn-gwneud-cais-i-aros-ar-ol-methu-r-dyddiad-cau/
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/12305
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
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Mae’r Cynllun yn parhau ar agor i dderbyn ceisiadau hwyr, a ganiateir os oes gan 
unigolyn sail resymol dros fethu’r dyddiad cau. Mae enghreifftiau’n cynnwys pan 
fo rhiant wedi methu â gwneud cais ar ran plentyn neu pan fo gan unigolyn 
gyflwr meddygol difrifol. 

Canlyniadau llwyddiannus 

Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn cael statws naill ai 'preswylydd sefydlog' neu 
'breswylydd cyn sefydlu', a drafodir yn fanylach isod.  

Ers i'r Cynllun agor, mae 57.2 y cant o ymgeiswyr wedi cael statws preswylydd 
sefydlog hyd at 30 Rhagfyr ac mae 37 y cant wedi cael statws preswylydd cyn 
sefydlu.  

Mae ffeithlun Ymchwil y Senedd isod yn dangos canran a nifer y ceisiadau o 
Gymru. Mae'n dangos a ddaethant i law cyn/ar ôl y dyddiad cau, a gawsant 
benderfyniad (“a gwblhawyd”) ai peidio, a chanlyniad ceisiadau gan ddinasyddion 
Ewrop yng Nghymru hyd yma. 

Ceisiadau i’r Cynllun o Gymru yn ôl dyddiad, ceisiadau a gwblhawyd a 
chanlyniadau yn ôl canran a nifer:  

 

Ffynhonnell: Ystadegau chwarterol Cynllun Setliad yr UE, Llywodraeth y DU, Rhagfyr 2021 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-caseworker-guidance
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021


Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yng Nghymru: yr ystadegau diweddaraf 

5 

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

Hyd at 30 Medi, cafodd 57 y cant o'r ceisiadau a gwblhawyd o Gymru (56,880 o 
geisiadau) statws preswylydd sefydlog. I gael statws preswylydd sefydlog, rhaid 
bod ymgeisydd wedi byw yn y DU am bum mlynedd heb absenoldeb o fwy na 
chwe mis, gyda rhai eithriadau. Mae dinasyddion sy’n cael statws sefydlog yn colli 
eu statws os ydynt yn treulio mwy na phum mlynedd yn olynol y tu allan i'r DU.  

Cafodd 37 y cant o'r ceisiadau a gwblhawyd o Gymru (36,970 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. Mae dinasyddion sy’n cael statws cyn sefydlu yn colli’r 
statws hwnnw os ydynt yn treulio mwy na dwy flynedd yn olynol y tu allan i'r DU. 

Gall dinasyddion sy’n breswylwyr sefydlog a’r rheini sy’n breswylwyr cyn sefydlu fel 
ei gilydd weithio yn y DU, a gallant gael gafael ar ofal iechyd, addysg ac arian 
cyhoeddus. At hynny, gallant deithio i mewn ac allan o'r DU a gwneud cais am 
ddinasyddiaeth. Fodd bynnag, ni all dinasyddion â statws cyn sefydlu ddod ag 
aelodau o'r teulu i ymuno â hwy. 

Adroddir ar geisiadau aflwyddiannus hefyd. O Gymru, cafodd 2.6 y cant eu 
gwrthod (2,560 o geisiadau a gwblhawyd), cafodd 1.7 y cant eu tynnu yn ôl neu 
roeddent yn amhendant (1,710 o geisiadau a gwblhawyd), ac roedd 1.7 y cant yn 
annilys (1,740 o geisiadau a gwblhawyd).  

4. Dinasyddion â statws 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 36,970 o ddinasyddion a gafodd statws 
preswylydd cyn sefydlu ac sydd am aros yng Nghymru y tu hwnt i'r terfyn amser 
wneud cais eto.  

Mae methu ag ailymgeisio yn arwain at golli hawl person i weithio, cael mynediad 
at dai, addysg a budd-daliadau yn awtomatig, a gallent fod yn agored i gael eu 
symud o’r DU. 

Cred y corff sy’n gyfrifol am fonitro hawliau dinasyddion Ewrop yn y DU, yr 
Awdurdod Monitro Annibynnol, fod y golled awtomatig hon o hawliau yn 
anghyfreithlon oherwydd ei fod yn torri cytundebau’r DU gyda’r UE a gwledydd 

https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
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-december-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-december-2021
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eraill Ewrop. Ar 14 Rhagfyr, gwnaeth Awdurdod Monitro Annibynnol gychwyn 
achos adolygiad barnwrol yn erbyn Llywodraeth y DU i herio hyn. Nid oes unrhyw 
wybodaeth bellach wedi cael ei rhyddhau ar hyn o bryd.  

Mae'r map isod yn dangos nifer y dinasyddion â statws cyn sefydlu yn ardal pob 
awdurdod lleol yng Nghymru:  

 

https://ima-citizensrights.org.uk/news/judicial-review-claim-issued-by-ima/
https://ima-citizensrights.org.uk/news/judicial-review-claim-issued-by-ima/
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
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4.1. Trosi statws preswylydd cyn sefydlu yn statws preswylydd 
sefydlog 

Mae nifer y rhai sy'n gwneud cais i drosi eu statws preswylydd cyn sefydlu yn 
statws preswylydd sefydlog wedi cael ei nodi mewn ystadegau ar geisiadau 
ailadroddus.  

Mae ystadegau ar gyfer y DU gyfan yn dangos bod 289,180 o ddinasyddion â 
statws cyn sefydlu wedi newid i statws sefydlog. Ni ddarperir gwybodaeth fesul 
gwlad y DU. Mae hyn yn golygu nad ydym yn gwybod faint o geisiadau sydd wedi 
dod i law gan ddinasyddion â statws cyn sefydlu yng Nghymru sy’n ceisio trosi eu 
statws.  

Gofynnodd y Pwyllgor i Lywodraeth Cymru a oes ganddi ragor o wybodaeth, ond 
ni ddarparwyd unrhyw wybodaeth.  

5. Ceisiadau hwyr 

Roedd ceisiadau yn parhau i ddod i law ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ac 
adroddir ar y rhain am y tro cyntaf.  

Mae nifer y ceisiadau hwyr o Gymru wedi cynyddu i 4,200 ar 31 Rhagfyr 2021 o 
2,340 ar 30 Medi. Ym mis Hydref, cafwyd 790 o geisiadau hwyr, ac yna 570 ym mis 
Tachwedd a 510 ym mis Rhagfyr.  

Ym mis Rhagfyr, cafwyd y nifer misol isaf o geisiadau o Gymru ers i’r Cynllun agor 
ym mis Mawrth 2019, fel y mae’r siart isod yn dangos. 

Ceisiadau misol Cynllun Setliad yr UE a ddaeth i law yng Nghymru 

https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
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Ffynhonnell: Ystadegau chwarterol Llywodraeth y DU ar gyfer Cynllun Setliad yr UE, Rhagfyr 
2021 

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. 

Fodd bynnag, mae Llywodraeth y DU wedi addo diogelu hawliau'r rhai sydd â sail 
resymol dros fethu'r dyddiad cau.   

6. Dim cais 

Os nad yw unigolyn wedi gwneud cais i’r Cynllun a’i fod yn dod i gysylltiad ag 
awdurdodau’r DU, bydd yn cael 28 diwrnod o rybudd i wneud cais.  

Dywed Llywodraeth y DU na fydd pobl nad ydynt wedi gwneud cais ar ôl y cyfnod 
rhybudd o 28 diwrnod yn gymwys i gael gwaith, budd-daliadau na gwasanaethau 
ac ni fyddant yn pasio gwiriadau tenantiaeth.  

Efallai y byddant yn atebol am gamau gorfodi, er bod Llywodraeth y DU yn 
pwysleisio na fydd alltudio yn digwydd yn awtomatig.  

Mae cyflogwyr a landlordiaid hefyd angen hysbysu’r Swyddfa Gartref o bobl nad 
ydynt wedi gwneud cais.  

https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
https://www.gov.uk/government/statistics/eu-settlement-scheme-quarterly-statistics-december-2021
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
https://www.gov.uk/government/news/temporary-protection-for-more-applicants-to-the-settlement-scheme
https://www.channel4.com/news/factcheck/factcheck-eu-citizens-who-miss-settlement-scheme-deadline-wont-lose-all-their-rights-overnight
https://www.channel4.com/news/factcheck/factcheck-eu-citizens-who-miss-settlement-scheme-deadline-wont-lose-all-their-rights-overnight
https://www.gov.uk/government/publications/right-to-rent-checks-from-july-2021-important-information-for-landlords/right-to-rent-checks-from-1-july-2021-information-for-landlords-accessible-version
https://www.gov.uk/government/publications/right-to-rent-checks-from-july-2021-important-information-for-landlords/right-to-rent-checks-from-1-july-2021-information-for-landlords-accessible-version
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7. Cyngor a chymorth am ddim gan Lywodraeth 
Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu gwasanaethau cymorth a chyngor am ddim 
ar gyfer dinasyddion Ewrop a oedd am barhau i fyw yng Nghymru ar ôl Brexit.  

Roedd disgwyl y byddai’r gwasanaethau yn dod i ben ddiwedd mis Mawrth 2022, 
ond cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 3 Mawrth 2022 y byddent yn cael eu 
hymestyn tan o leiaf fis Medi 2022.  

8. Gweithgarwch y Pwyllgor: y wybodaeth 
ddiweddaraf 

Ar ôl i'r Pwyllgor ystyried ei ail adroddiad monitro ym mis Ionawr, cytunodd yr 
Aelodau i: 

 gyhoeddi adroddiadau monitro rheolaidd ar hawliau dinasyddion 
Ewrop yng Nghymru, sydd ar gael ar wefan y Senedd; 

 rhannu ei adroddiadau gyda'r Awdurdod Monitro Annibynnol; a 

 gofyn am asesiad diweddaraf Llywodraeth Cymru o’r Cynllun Preswylio’n 
Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yng Nghymru, yn enwedig o ran nifer y 
dinasyddion yng Nghymru sydd â statws cyn sefydlu sy’n ceisio trosi eu 
statws. 

 i ysgrifennu at Aelodau Seneddol i weld pa waith achos sydd ganddynt 
sy'n gysylltiedig â'r Cynllun. 

Mewn ymateb, mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi darparu rhagor o 
fanylion am weithgareddau Llywodraeth Cymru, fel a ganlyn: 

Grŵp Cydgysylltu’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion 
yr UE 

Cadarnhaodd y Gweinidog fod ei Grŵp Cydgysylltu, a gadeirir gan Lywodraeth 
Cymru, yn cynnwys sawl partner allanol sy’n cefnogi dinasyddion i wneud cais i’r 
Cynllun. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eusswales.com%2Fen%2Findex.html&data=04%7C01%7CSara.Moran2%40senedd.wales%7C02ce5687c7cf4409b1e008d9d42786ba%7C38dc5129340c45148a044e8ef2771564%7C0%7C0%7C637774088485863531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7Rf8mT1p7CaP1RHrqofAavgqFquQccX5AZuMcLzHzKM%3D&reserved=0
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-parhau-ar-cymorth-i-ddinasyddion-yr-ue-sydd-am-aros-yng-nghymru
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=740&MId=12577&Ver=4
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=740&MId=12577&Ver=4
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38194
https://ima-citizensrights.org.uk/
https://busnes.senedd.cymru/documents/s123076/Gohebiaeth%20r%20Gweinidog%20Cyfiawnder%20Cymdeithasol%20Y%20Cynllun%20Preswylion%20Sefydlog%20i%20Ddinasyddion%20yr%20U.pdf


Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yng Nghymru: yr ystadegau diweddaraf 

10 

Cytunodd y Grŵp i gais y Pwyllgor i rannu cofnodion ei gyfarfodydd cyhyd ag y 
bydd y grŵp yn parhau i gyfarfod. Mae’r cofnodion diweddaraf wedi’i darparu ac 
yn rhoi trosolwg o weithgareddau’r partneriaid allanol canlynol: 

Newfields Law, Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru, Cyngor ar Bopeth Cymru, 
Migrant Help, Mind Casnewydd, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, TGP 
Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Settled, TUC Cymru, y Gymdeithas 
Frenhinol Pobl Fyddar a’r Prosiect Cyfraith Gyhoeddus.  

Codi ymwybyddiaeth  

Disgrifiodd y Gweinidog weithgareddau codi ymwybyddiaeth diweddaraf 
Llywodraeth Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys cyfathrebu wedi'i dargedu at 
ymgeiswyr hwyr.  

Wcráin 

Fel rhan o'r mesurau a gymerwyd mewn ymateb i ymosodiad Rwsia ar Wcráin, 
mae’r Prif Weinidog wedi gofyn i Brif Weinidog y DU ymestyn y dyddiad cau ar 
gyfer trwyddedau teulu o dan y Cynllun. Byddai gwneud hyn yn caniatáu i 
aelodau teulu dinasyddion Ewropeaidd cymwys ddod i'r DU. Mae’r cynllun i fod i 
ddod i ben ar 29 Mawrth 2022. Wedi hynny, defnyddir y meini prawf 'sail rhesymol' 
sy'n berthnasol i ymgeiswyr hwyr.  

Mae ystadegau’r Cynllun yn dangos bod 12,480 o Iwcraniaid wedi gwneud cais ar 
gyfer Statws Preswylwyr Sefydlog i Ddinasyddion yr UE hyd at 31 Rhagfyr, a bod 
11,160 wedi cael penderfyniad. Ni oes gwybodaeth fesul gwlad y DU ar gael.  

Eglurodd y Gweinidog hefyd fod ymestyn y cyngor a chymorth am ddim tan 
ddiwedd mis Medi yn “yn sicrhau bod gwasanaethau’n gallu darparu cymorth i 
ddinasyddion, gan gynnwys dinasyddion Wcráin a allai fod yn awyddus i ymuno 
ag aelodau o'u teulu sydd eisoes yn byw yma yng Nghymru.”  

 

 

 

https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/y-senedd-mewn-undod-ag-wcrain/
https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/12653
https://www.gov.uk/family-permit/apply-living-outside-uk-with-british-citizen
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-parhau-ar-cymorth-i-ddinasyddion-yr-ue-sydd-am-aros-yng-nghymru
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