
Os ydych chi'n ddinesydd yr UE1, gallwch chi ac aelodau eich teulu ymgeisio 
i Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EU Settlement 
Scheme) i barhau i fyw yn y Deyrnas Unedig

CYNLLUN PRESWYLIO’N 
SEFYDLOG I 
DDINASYDDION YR UE (EU 
SETTLEMENT SCHEME) 
Y CAIS

Am ragor o wybodaeth ar Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE 
(EU Settlement Scheme), yn cynnwys y gefnogaeth sydd ar gael, ewch i gov.
uk/eu-settled-status
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Beth yw’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i 
Ddinasyddion yr UE (EU Settlement Scheme)? 
Mae’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EU 
Settlement Scheme) yn eich galluogi chi ac aelodau’ch teulu 
i gael y statws mewnfudo fyddwch chi angen i barhau i fyw, 
gweithio ac astudio yn y Deyrnas Unedig. Golyga’r statws hwn y 
gallwch barhau i fod yn gymwys ar gyfer: 

• gwasanaethau cyhoeddus, fel gofal iechyd ac ysgolion 
• cronfeydd cyhoeddus a phensiynau 
•  dinasyddiaeth Brydeinig, os ydych chi'n bodloni'r gofynion ac 

eisiau ymgeisio.  

Y cais
Rydych angen llenwi ffurflen gais fer ar-lein yn defnyddio 
cyfrifiadur, llechen neu ffôn symudol. Mae am ddim i ymgeisio 
i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EU 
Settlement Scheme). 

Mae eich cais yn cael ei gadw’n awtomatig, felly os ydych chi 
eisiau, gallwch gychwyn ac yna’i gwblhau eto. Mae am ddim i 
ymgeisio i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE 
(EU Settlement Scheme). 

Gellir dod o hyd i ganllaw ar ymgeisio ar GOV.UK.  
Wedi i chi ddarllen y canllaw, dechreuwch eich cais ar  
gov.uk/apply-eu-settled-status.

1 Defnyddir dinasyddion yr UE drwyddo draw i gyfeirio at ddinasyddion yr AEE a’r Swistir, 
sydd oll yn gymwys i ymgeisio i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EU 
Settlement Scheme).
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Pan fyddwch chi'n ymgeisio 

Bydd arnoch angen y canlynol i gwblhau eich cais: 

  Mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfrifiadur, llechen neu  
ffôn deallus 

  Pasbort dilys, cerdyn adnabod cenedlaethol neu gerdyn 
preswylio biometrig (os ydych yn wladolyn o'r tu allan  
i'r UE) 

  Llun digidol diweddar ohonoch chi’ch hun neu’r gallu  
i dynnu yn defnyddio ffôn symudol neu gamera 

  Eich Rhif Yswiriant Gwladol, os oes gennych chi un 

  Efallai y bydd angen i chi ddarparu prawf preswylio, 
er enghraifft datganiadau banc, biliau cyfleustodau a 
slipiau cyflog. I weld rhestr o dystiolaeth awgrymedig a 
dderbynnir, ewch i gov.uk/eu-evidence-of-residence. 

Gallwch gael cefnogaeth dros y ffôn neu'n bersonol os ydych chi angen  

cymorth ar-lein. 

Am ragor o wybodaeth ar y cais, ewch i GOV.UK.
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Prawf hunaniaeth
Bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth a chenedligrwydd gan 
ddefnyddio pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol dilys. 
Os ydych yn wladolyn o'r tu allan i’r UE, rydych yn dal i allu 
defnyddio pasbort neu gerdyn preswylio biometrig dilys. Os nad 
oes gennych yr un o'r dogfennau hyn, gellir derbyn tystiolaeth 
amgen o hunaniaeth a chenedligrwydd dan rai amgylchiadau. 

Bydd angen i chi ddarparu llun digidol ohonoch chi’ch hun a 
fydd yn cael ei wirio i sicrhau ei fod yn cyd-fynd gyda’r llun yn 
eich dogfen hunaniaeth. Bydd hefyd angen i ddinasyddion o’r tu 
allan i’r UE ddarparu biometreg olion bysedd os nad ydynt wedi 
gwneud hynny'n barod, i ddibenion cyhoeddi cerdyn preswylio 
biometrig iddynt. 

Gallwch ddefnyddio’r ap EU Exit: ID Document Check i brofi eich 
hunaniaeth. Os na allwch gwblhau'r gwiriad yn defnyddio’r ap am ba 
bynnag reswm, gallwch anfon eich dogfen hunaniaeth at y Swyddfa 
Gartref trwy'r post, neu gallwch ymweld â lleoliad sy'n darparu mynediad i'r 
gwasanaeth sganio dogfennau hunaniaeth. Ceir rhestr o leoliadau ar gov.
uk/eu-id-scanner-locations.
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Prawf preswylio 
Mae sawl ffordd i chi ddarparu tystiolaeth o’r preswyliad. Dylai 
darparu eich rhif Yswiriant Gwladol (os oes gennych chi un) helpu 
profi eich bod yn preswylio yn y Deyrnas Unedig. Bydd yn helpu 
rhoi gwybod i ni os ydych chi'n dal yn gymwys ar gyfer statws 
preswylydd sefydlog neu breswylydd cyn-sefydlog. 

Efallai y bydd achosion ble na ellir profi preswyliad yn awtomatig fel 
hyn ac efallai y byddwn angen tystiolaeth atodol. Os bydd hynny'n 
digwydd, peidiwch â phoeni. Mae’n hawdd iawn i chi gyflwyno 
tystiolaeth bellach ar-lein trwy uwchlwytho lluniau neu sganio eich 
dogfennau i mewn i’ch cais. I weld rhestr o dystiolaeth awgrymedig 
a dderbynnir, ewch i gov.uk/eu-evidence-of-residence. 

Gwiriad troseddoldeb 
Fe ofynnir i chi ddatgan unrhyw gollfarnau troseddol. Dim ond 
troseddoldeb difrifol neu barhaus fydd yn effeithio ar eich cais. 
Ni fydd hyn yn effeithio ar y mwyafrif helaeth o ddinasyddion yr 
UE ac aelodau eu teulu.  

Cymeradwyaeth 
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael prawf digidol o’u statws 
trwy wasanaeth ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd 
eich statws mewnfudo newydd yn cael ei roi o fewn ychydig 
wythnosau. Gallwch olrhain cynnydd eich cais ar-lein. Wedi i chi 
dderbyn eich statws, fe ddarperir manylion ar sut i gael mynediad 
ato ar GOV.UK.

  Ni fyddwch yn cael dogfen gorfforol oni bai eich bod o’r tu allan i'r UE 
ac nad oes gennych chi gerdyn preswylio biometrig.
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Ble allaf i gael rhagor o wybodaeth?
Ewch i'r wefan gov.uk/eu-settled-status i: 

• darllenwch y canllaw ymgeisio

• dechreuwch eich cais

• ddarllen am y camau nesaf a dinasyddiaeth

Cefnogaeth

Os oes gennych chi gwestiynau unigol am eich cais, gallwch 
gysylltu â Chanolfan Datrys Problemau Preswylio’n Sefydlog i 
Ddinasyddion yr UE trwy ffonio 0300 123 7379 neu  
+44 (0) 20 3080 0010 o’r tu allan i'r Deyrnas Unedig. Dysgwch am 
daliadau ar gyfer galwadau ar gov.uk/call‑charges. 

Gallwch hefyd ofyn cwestiwn yn defnyddio'r ffurflen gyflwyno 
ar-lein eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk

Am ragor o wybodaeth ar Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion 
yr UE (EU Settlement Scheme), yn cynnwys y gefnogaeth sydd ar gael, 
ewch i gov.uk/eu-settled-status.
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Am ragor o wybodaeth ar y gefnogaeth sydd ar gael, ewch i  
gov.uk/eu-settled-status
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